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DIE debat oor die toepassing 
v~n die groepsgebiedewet op 
d. kampus word volgende 
J)onderdag op 'n pits gedryf 
wanneer Maties in 'n referen 
~um aan stem oor die oops tel 
hng van koshuise en universi 
t itshuise. 

In 'n opsienbarcnde verwikkeling 
~~ndom die groepsgebiededebat het 
,1 studenteraad twee weke gelede 
n mosie aanvaar waarin hulle die 
r~ ring versoek om "ondubbelsin 
"!g y voornerne aan te kondig om rl;~ groepsgebiedewet af te skaf". 
ie SR het die mosie met nege 
tern me teenoor vyf aanvaar. Daar 
\'va een teenstem. 
Verder het twee gematigde stu 

~ nteorganisasies, Jeugkrag en die 
I ionale Studente Fedcrasie 
(N '~), gedurende die afgelope va 
k n .Ie op hulle na ionale kongresse 
nlO ie aanvaar wat die regering vra 
I~ die groepsgebiedewet af te skaf. 
te ~SA is by die NSF geaffilieer. 

. Ole SR-voorsitter en vorige voor 
,Itter van die Jeugkragtak op Stel 
~nbo ch, mnr. ( hris Jacob, het op 
dlc '7u kragkonferensie vir die af- 
k,tfflOg van die groepsgebiedewet 

g. t rn, terwyl hy teen die SR-mo 
dlc ge tern het. Prominente NP stu 
uknteleiers soos mnre. Francois Be 
S man, Nickey Smit en Francoi 
cho mbee het ook vir die mosie 
stem. 

J In kommentaar hierop het mnr. 
t acobs gese hy is nie in beginsel 

b~ die afskaffing van die groeps 
e .1 dewet gekant nie. "As die re 
rIng die wet wei afskaf', sou ek 

kcaa ~ou sien dat hulle 'n plaasli- 
~I PSle toelaat. 

t H het teen die SR-mosie ge 
Po ~. omdat ek 'n student en nie 'n 
b htlkus is nie. Die SR moet hom 
ra Yk'cr oor sake wat die studente 
rin '. n nie verso ke aan die rege- 

fig nie," het hy ge c. 
rl~ Dlc stembuskonvenor en ekreta 
II t Van die SR, mnr. Nickie Smit, 
9h e c daar sal Donderdag van 
ko 00 tot 17hOO stembusse by elke 
, I~I.IUIS wces, Die privaatstudente 
by hn die loop ang van die Neel ie 
bu ull onderskeie wyke e stem- 
\, kan tern. 

Ult IOlgens mnr. Smit al die SR die 
nd g van die r fer ndum die vol 

dag aan die Rektor voorle, 

~y s~ dan d~ uh~ae aan die un~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
versiteitsraad voorle en dit verder 
na eie goeddinke bekend maak. 

Hy het gese die koshuise se uit 
slae sal nie afsonderlik bekend ge 
maak word nie, omdat dit "moont 
lik konflik tussen koshuise sal mee 
bring". 

Reaksie op die aankondiging van 
nog 'n stemming oor oop ko hui e, 
het gemengde reaksie ontlok. Die 
Black Students Organisation of 
Stellenbosch (BSOS) het in 'n 
verklaring die referendum a "irre 
levant" beskryf. 

Volgens die verklaring is BSOS 
ten gunste van die oopstelling van 
koshuise. 

"Alles dui egter daarop dat die 
referendum slegs weer 'n poging is 
om die Stellenbosse kampus 'n on 
verdiende verligte beeld te gee. 

"Voorts ondersteun studente no 
steeds aparte ontspannin~sgeriewe 
waar rassediskrimenasie die botoon 
vier," lui die verklaring. 

Daarteenoor het die primkomitee 
verlede Woensdag 'n mosie aanvaar 
waarin onder andere die nodige toe 
stemming gegee word vir die hou 
van die referendum. Die primkomi 
tee het die uitvoercnde komi tee van 
die SR sowel as die van die primko 
mitee egter aangese om sake waar 
oor daar nog onduidelikheid be 
staan, uit te klaar, 

Tydens die vakan ie het ver keie 
gemengde groepe in universiteits 
koshui e gebly. Tydens die Jcug 
krag kongres en die plaasvind van 
die veelrassige ru~byprojek het ge 
mengde groepe 10 Dagbreek en 
Harmonie tuisgegaan. 
• Studente het in 1984 vir die eer 
ste keer oor oop koshuise gestem 
toe die voormalige S~voors~te~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mnr. Le Roux van der Westhuyzen, 
'n stemming oor die beginsel van 
oopstelling onder al die koshuise ge 
misieer het. Wilgenhof het met 'n 
oorweldigende meerderheid vir oop 
stelling gestem. Helshoogte se uit 
slag was gelykop, terwyl al die an 
der koshuise teen oopstelling ge 
stem het. 

In 1985 het Wilgenhof 'n interne 
stemming gehou om as proefneming 
oopgestel te word. Die uitslag was 
steeds vir oopstclling, hoewel die 
meerderheid veel kleiner was. 

In die eerste emester van verle 
de jaar is daar 'n monstervergade 
ring in di stadsaal gehou. 'n Mo ie 
wat gevra het vir die oop telling van 
ko huise, is met een tern, anv ar. 

Waagstul 
As di M tie s oortuigend 

orwinnin van 30 15 verlede na 
week oor Tuine Tech enigsin 'n 
rnaatstaf vir Sat rdag se Intervar 
sity kan wee. t behoort vyftien- 
man-rugby die d ur 1 te n di 
Ikeys te gee. 

In hlerdie wedstryd het die Ma- 
tie se sent rs, I, qu van 
R ,yen en H n Scriba, gewy 
dat bull mel blitsi e naelwerk di 
voordeellyn kan breek. Hulle het 
ok maklik a, n.luitin~ by die 

vo r peler gevind. Dit i hier 
waar die puik 1 spel v n Tiaan 
tr U , Deon Lotter en Jud x 

Burnett onvervangbaar i . 
As die bal vinni tot by die 

vleuels gedra kan word. al Jacqu 
es du Pless;' en JC van der West .. 
huizen ve I daarm e kan uitri . 
Die Marie-end rsteuners smag 

DR. DANIE CRAVEN en y 
keurders het, soos daar al van hom 
verwag word, w r'n troefkaart 
met intervar ity ge peel hierdie 
keer op die losskakelpo isie met 
die insluiting van Rory McFarlane 
in Maties se eerste span vir Sater 
dag sc w d tryd teen die Ikey . 

Mac arlane (20) se insluiting 
word as 'n waagstuk be kOH, maar 
dit kan a 'n berek nde waagstuk 
bewys word. Die jo~g eerstejaar 
p el at die hele sersoen vir die 
long p n en het al vir die Vict<!ri 
ane uit edraf. Hy is 'n bestendige 
speler en 'n m n kan maar net 
hoop dat die ver tandhouding tu - 
sen hom en die Maties se g reelde 
skrumskakel, Stef Nel, vrugbaar 
sal wee. 

o d o sl Namibie 
wag steeds t 12 

Spog-fondse moet SR- kulde d Ig 
Deur OTMA 

VOORLOPIGE syfer dui d arop 
dat oorbesteding van sow t R37 
000 in die huidig finansiele boek 
jar r van die student raad pia e 
vind het. Di tellenb. se tud nt 
h e t hul begrotin met sow' t 
R 16500 oor kr i, terwyl Die Matie 
RIO 000 orbest e het. 

a 



2 - DI MATIE DONDERDAG, 6 AUGUSTUS 1987 

lagte teen studente 
ib-voorval 

-dief gev ng ihliotee 
D 

maar iefstalle 
duur voort April. 'n Lid van die South-African 

Railways and Harbour Workers 
Union, mnr. Morris Ndou, het op 

'n VORIG .. voor itter van di R, die ver adering, wat in di ope Iu 0 
mnr. Phillip Ver ter i een van voor die J.S. Gericke-biblioteek ge 
twaalf Matie wat ingevolge die hou is, gepraat. 
Wet op Binnelands Veili~heid aan- ~ort!la di~ vergad ring het 'n bo ch wat hom a 'n tudent voorge- 
ekla is vir die verhindering van 'n veiligheidspoli reman mnr. Ndou doen het het op 9 Junie in die land 

p lisieman in di uitvo ring van y ...--------~.--------~~~-=-.., r dro hof ~p 'n aanklag van diefstal 
pligte, Hulle wag nog om te hoor of in die J.S. Gericke-biblioteek ver- 
die prokur ur-generaal aan ver- skyn. 
vol . Die landdro het Nicolas Carolis- 

Di aanklagte spruit uit 'n onwet- sen op 22 Julie op die aanklag skul- 
tige vergadering wat Nusa -Stell en- dig bevind. Hy is tot dertig dae 
bo ch laat verlede seme ter voor die tronk traf of 'n boete van R60 ge- 
J .S. Gerick -biblioteck ehou het. vonnis. 

Die voor itter van Nu a , mnr. Dlt volg op 'n vIaag van sowat 
Iaco M lan, i een van die tudente dertig diefstalle wat sedert 13 Janu- 
wat aan re la is. "Die aanklagte is arie vanjaar poradies in die biblio- 
ele am lede van Nu as ban te teek v rgekom het. 

rnaak, rd r s om wet en orde te Ten pyte van Caroli sen se in- 
handhaaf," het hy ge e. hegtenisname, het die diefstalle nie 

Die ander elf aan eklaagte tu- opgehou nie. Reeds twee gevalle 
dente i mnre. Mark Behr, Daniel van diefstal in die biblioteek sedert 
Malan, Joh n Hamman, die v or- die begin van die sem ster is be- 
malige voor itter van di SR, Philip kend. 
Ver ter, Chris Conpher, Joh n Carolis en, wat onder tudente a 
ro kie, di voor itter van BSO , "Nico" bekend gestaan het, is laat 
odn y ·i h r, David Waddilov , verlede erne ter in die biblioteek in 

! bie Nel, me. Inet trydom en hegtenis geneem. 
m .Lisa van der Merwe. probeer arresteer. Sommige van die Die assist nt-direkteur: biblio- 

studente het mnr. Ndou ehelp om teekdien te, mnr. M.E. von Durc 
Me. Christine Bur er, van die we te kom, terwyl die dosent n kheim, het by navraa gese die poli 
firma Bernadt Vukie Potash, i die ander tudente di poli ieman sie h t die dief in hegtenis eneem 
tudente re v rteenwoordi- platgeduik het. nad t hy met die hulp van studente 

Di prokereur-gen raal het die- positief geidentifi eer is. 
selfde aanklag teen 'n US-do ent te- Volgen mnr. Von Durckheirn se 
ruggetrek. ver lag is geld, sakrekenaar en an- 

r 
di 

der maklik verkoopbare en duur ar 
tikels gesteel. 

Mnr. Von Durckheim het in sy 
verslag gese die diefstalle is "verge 
maklik" deur studente wat waarde 
volle besittings in hulle drasakke al 
leen in die biblioteek gelaat het. 

Na Carolis en se arrestasie het 
daar minstens nog twee voorvalle 
van diefstal in die biblioteek plaas 
gevind. 'n Inwoner van Minerwa, 

me. Carissa Marassas, is Saterdag-: 
middag, 25 Julie, van R30 in die I 
biblioteek beroof. 

R40 en kredietkaarte is van me. 
Karin Steurs van Irene gesteel. 

SpeurkonstabeJ Eben Wiese van 
die Poli ie-speurtak wat die Polisie- I 
ondersoek behartig het, het gess 
waardevolle artikels en geld wat al 
leen elaat word, elfs in 'n univer 
siteitsbiblioteek, is " 'n ope uitnodi 
ging vir persone met lang vingers". 

-bes be .... ---------- .... aan Die Matie R44 757 en R38 856 
onderskeidelik. Hy het bygevocg 
dat die aak van albei kante gesien 
moet word. "Alhoewel die begro 
ting Jaag was, regverdig dit nie 'n _____ -=-_ ........ """""' _.,. oorspandering van sowat R20 000 

. S . R b K b 1 nie," het mnr. Carstens gese, Ole Rvtesourier, 0 ert no e, 
het gese aile fondse wat aan die ein 
de van 'n boekjaar nog oor is, i deel 
van tudentegelde. "Verlede jaar 
het die SR ook geld van Spog wat 
oorgebly het, gebruik en niemand 
het daaroor gekla nie," het mnr. 
Knobel gese. 

oe ur SR-geld 
(v rvolg van bl. 1) 

Mnr. Carstens meen dat die SR 
beter kontrole moet u itocfen en 
meer van die kundigheid van die ge 
kwalifiseerde per on eel by Admini 
stra ie gebruik moet maak. 

Mnr. Hermie.Bester het gese as 
mense in die verlede bereid was om 
dit te aanvaar, "dit hulle saak i It. 

"Ons het hard gewerk om die geld 
in te same} en wil dit teru he. Ver 
der verwag ons borge dat die geld 
gebruik word waarvoor dit bestem 

- was," het mnr. Bester ge e. 

Die SR-voorsitter, Chri Jacobs, 
het gese die uitvoerende komitce 
kakel gereeld met die voorsitter 
van SR-portefulje om vas te stel of 
daar probleme is. "As problernc 
weggesteek word kan die nie be 
heer daaroor uitoefen ni ,It h t hy 
ge e. 

tcenwoordiger" van die Namibie e 
volk erken nie, maar hulle voer ook 
"'n krikbewind" onder die plaasli 
k bevolkin wat Swapo goedge ind 
i . 

Stephan Malherbe, cud-hoof- 
Mnr. J.F Carstens, interne oudi- redakteur van Die Matie, het ge e 

teur van die Universiteit, het ge c Die Matie het 'n netto begroting 
die SR se begroting wa "effens van meer a R50 000 nodig geh d 
laag" as inflasie bygercken word. In om "dicsclfde diens as in die verle 
die 1985/86 boekjaar was die netto de" te lewer. Die netto begrotins 
ko te van die Stellenbos e Student van Die Matie wa R40 800. 
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Tennisbane vir stud nte verbode 
ONTEVREDE do ente het studen 
t wat ver van die Dagbreek-tenni - 
b ne woon, verbied om die tennis 
ban van die Personeelontspanning- 
v reni ing te gebruik. 
V I en di ekretaris van die 

V reni ing, mnr. Neil robbelaar, 
h t lede van die vereniging gekla 
r tudente wat die bane gebruik. 

~)ie treek-Burger van 19 Junie het 
In 'n foutiewe berig beweer dat tu 
d nte 'n at in die heining geknip 
h t om op die bane te kom. Mnr. 
( robbelaar het gese die vandali te 
Was vier skoolkinders wa t op heter 
daad betrap is. 
. Volgen hom i dit "hoofsaaklik 
Inwoner van Goldfield -koshuis, 
lIui N geno g en die Huis Toe 
komsanneks" wat die bane gebruik. 

Die inwonende hoof van Gold 
field , mnr. F. de Bruyn, het ge e 
hy en die direkteur: tudente ake, 
prof. Flip de Wet, het be luit om 
die sleutel van die bane aan die stu 
dente te gee. "Personeel peel - 
woonlik nie voor half vyf in die mid 
dae nie en geen probl m i onder 
vind ni . 

"Die tudente i in kenni ge tel 
dat hulle nie die bane mag gebruik 
nie, maar dit i nie my pIig om pol i 
sieman te speel nie," hy gese. 

Die primarius van Goldfi ld , 
mnr. Dennis Beukes, het gese hy i 
bewu daarvan dat die studente nog 
steeds van die bane gebruik maak. 
"Die tudente hou dadelik op met 
speel as led van die vereniging die 
bane wil gebruik. 

"Ek hoop die saak al in goeie 
sportmangees reggestel word," het 
hy gese, 

Die Vrouev rening van Stellen 
bosch het die bane ge k nk en die 
200 led van die Per on lont span 
ning vereniging i verantwoordelik 
vir die instandhouding van die 
bane. 

Mnr. Grobbela r h t g e hy h t 
simpatie met die tudente wat vcr 
van die Dagbreek-tenni ban bly. 
"Om nabygelee t nni bane te bou, 
sal di uruver it it meer a 6000 
uit die sak jaag." 

Vol en hom al hy binne di v 1- 
ende maand di hui komite v n 

die Goldfield -ko hui to pr om 
die situasie aan hull te verduidelik. 
Daarna al die be tuur van die v r 
eniging die probleem op hull vol 
gende vergadering in Sept mber 
bespreek. Mnr. Grobbelaar het dit 
egter duid Iik emaak dat dit 'n 
tydrowende pro e al we 

Twee Maf es sterf in 0 
twn Maties het tydens die va 
kan ie grusaam in twee af onderli 
ke motorongelukke omgekom. 

Mnr, Tonie van Zyl, 'n tweede 
Jaar re student, e vierwielaange 
dr we voertuig het Sondagaand 19 
Julie oppad na Robertson in die Du 
oit kloofpas gegly. Die motor het 

~. r t en 'n afgrond afgestort. Red 
~ng werkers het mnr. Van Zyl na 

~Je pad gebring, maar hy was reeds 
ad. 

h By was 'n inwoner van Wilgen 
of en sy ouer woon in Welge 

rna d. Hy laat ook 'n broer en 'n 
U ter agter. 
Mnr, Nico Pio, 'n eer tejaar be 

drYf ielkunde student, wa Vrydag 
aand 10 Julie 'n pa sasier in 'n voer 
tNUig toe dit naby Ovi ton in die 

h 
rdkaap gegly en teen 'n motor 

k ebot het. 
Wyle mnr. Pio en die be tuurder 

Die rled n wa 'n priv at tu- 
dent in Liberta . Mnr. Pio la t y 
ou r 'n broer n 'n suster agter. 

van die voertuig het albei uitgeval 
en beide i op lag dood. Di ander 
insittende was ongedeerd. 
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betro {l{e by geweld op UI( 
'Hulle w s soos 
"n impi platoon ~ 

impi-platoon' op die spreker afge 
storm. "Van ons mense wat voor ge 
sit het, het mnr. Linda probeer be 
skerm ." Volgen mnr. Myburgh 
wa die tudente met tokke met 
pykers in, en bottels bewapen. Die 

studente het mnr. Linda met be 
'em tokke geslaan. 

Mnr. Myburgh en die ondervoor- 
itter van die MSM , mnr. Rafi 
Peer. het na bewerin vir mnr. Lin 
da ,egryp en by die sydeure uitge 
hardloop. Volgen mnr. Myburgh 
het ongeveer vyfug tudente hulle 
agterna gesit. Hierdie getal het aan 
sienlik gewi sel in vcr. killende koe 
rantberigte. Mnr. Myburgh het die 
Cape Times se weergawe van tien 
tudente as "belaglik' bestempel. 
By mnr. Linda e motor het van 

die tudente y akteta gegryp en 
dit later verbrand, die motor se 
voor- en agterruite is ook stukkend 
ge laan. Mnr. Linda en mnr. Peer 
het in die motor ontsnap. Die stu 
dente het niks aan mnr. Myburgh 
gedoen nie. Mnr. Myburgh het y 
teenwoordigheid op die toncel 
"bloot toevallig" be tempel. 

Die ontwrigting het op die 
vooraand van 'n vergadering van 
aile universiteitsrektore en die regc 
ring geskied nadat parlementslede 
kommer oor radikalisme op kam- 
pus e uitgespreek het. Foto's: CAPE TIMES 

SA-led 

Deur T JA HICHERT 
KAAPSTAD. Geweldpleging en 
die ontwrigting van 'n vergadering 
wat deur die Moderate Student 
Movement (MSM) gereel is, het 
gistcr op die kampu van die Uni 
vcr iteit van Kaap tad (UK) plaa - 
gevind. 

Die preker, mnr. Tomsanqa lin 
da, mede-voorsitter van die ge 
matigde swart United Conciliation 
Party wa met be em. t kke geslaan 
n sy motor se ruite i gebreek. So 

w t vyftig oproerige studente het 
die vergadering ontwrig minute na 
dat die preker aan die ongevccr 
100 tudente wat die vergadering 
by ewoon het, voorge tel is. 

Die vergadering het plaasgevind 
ten spyte daarvan dat die rektor, dr. 
tuart Saunder , dit uitgestel het. 
Ongeveer tien lede van die PSA, 

wat by die MSM geaffilieer i , het 
die vergadering bygcwoon. Volgens 
di voorsitter van die PSA, Nic My 
bu rgh, was die P A-Iede "genooi 
om a gaste die vergadering by te 
woon en het niks met die g beure te 
doen gehad nie", Mnr. Myburgh 
het gese dit was "niks naaks" dat 
hulle daar was nie, 
Mnr. Myburgh het g ese 'n 

'klomp swartes het agter in die saal 
aamgedrorn", en soo 'n "tipe 

R 

I jy gefru treerd deur jou saai 
akademiese be taan? Kry die lew 
j u dalk onder'? Breck dan weg en 
gaan peel combat! Die speletjie 
kan gespeel word op die Bergplaa 
Holiday Ranch op die Hel .hoo re 
pad buite Stellenbo ch. Dit werk 
v I ens die elfde forma t a die 0- 

naarnde " urvival Game". 

w e groep men e word uit e 
stuur op oek na 'n vlag, ewapen 
met 'n pisto I wat onbe eerbare rooi 
koeel uitskiet. Spclcrs dra 'n 

ermbril en 'n armband om hulle 

te beskerrn. Die twee groepe dra elk 
'n ander kleur armband en 6 word 
die "vyand" uitgeken. Oil; pan wat 
ccr te 'n per.oon ongeskend, dus 
"ongekleur", by die vlag kan kry, is 
dan di.oorwinnaars van die stryd, 

'n Spel kan tot sowat drie uur 
duur en kos twaalf rand. Die prys 
sluit al die toeru. ting in. 

Na die vyandi e tryd IS daar 
k n m'n vrede verdrag te sluit, 
Dit kan by die klubhui. ge kied, 
waar 'n afkoelertjie genuttig kan 
word. Die strydcrs kan mekaar ook 
weer oor 'n rot noeker of veerpyl 
tjies aandur . 
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oed {oper boekwinl el op I am 
DIE SR gaan 'n goedkoop tweede 
handse akademiese boekwinkel vir 
. n dente op die kampus inrig. Hulle 
hct eergisteraand die verslag van 
die kommissie van ondersoek na die 
angeleentheid eenparig aanvaar. 
In 'n tweede mosie het die SR 

ook eenparig besluit om voor die 
einde van Augustus 'n boekhande 
laar vir die voorgenome onderne 
ming aan te stel, Die akademiese 
komitee van die SR sal binnekort 
eskikte kandidate onder studente 

keur en aan die SR voorle. 
Die ondervoorsitter van die SR, 

mnr. Frans Volschenk, het die werk 
Van die kommissie a H 'n skitteren 
de poging en een van die grootste 
pr )Jekte wat uit die Studenteraad 
kon vloei" bestempel. By het ook 

'c "hierdie besparingsprojek i 
die begin van 'n nuwe fase in die 
tellenbosse akademiese boekhan 

del". 

Die SR-lid vir akademiese belan 
ge, mnr. Bennie Bester, het by na 
vraag gese die tudenteoorlegkomi 
tee het die behoefte aan goedkoop 
tweedehandse handboeke aan die 

begin van die jaar geidentifi eer. 
Die SR het op 19 Mei 'n kommi - 

sie van onder 0 k, be taande uit 
drie Sk-lede, mnr. Bester, mnr. Ro 
bert Knobel en me. Marion Shaer, 
asook drie fakulteit verteenwoordi 
gers, ingestel om die moontlikh id 
van 'n boekwinkel op die Matie 
kampus te ondersoek. 

Die komi tee het 'n voorlopige on 
dersoek, waarin soortgelyke onder 
nemings by Wits en die K week. kool 
geraadpleeg is, van stapel gestuur. 

Mnr. Bester het gese die SR kon 
tussen twee moontlikhede kies: 'n 
onderneming wat direk deur die SR 
bestuur word, of 'n onderneming 
wat op priva: t ini iatief bedryf 
word. 

"Die kommissie het besluit om 
die privaat ini iatief-op ie t ki . 
Die SR sal 'n ge kikte enior tu 
dent, wat vir horn If werk en vir y 
eie bedryfsko te v rantwoordelik 
is, aan tel. Die SR al sy ond rne 
ming kontroleer deur 'n mak imum 

u 
winsn ming v n 15 pers nt to te 
laat. Dit al in 'n universiteitslokaal 
bedryf word," het hy gese. 

"Die onderneming sal stud nte 
vir hul boeke betaal sodra die bock 
verkoop word. Sodoende sal geen 
voorraad opbou ni . Die ba is van 
di onderneming i du duidelik om 
die verkoop van tweedehand b e 
ke tu en tudent te koordineer. 

Mnr. Be ter het die projek as 
"opwindend" beskryf. Hy het gese 
dit is'n eleentheid vir dienslew .. 
ring aan tudente, en hy wil probeer 
om die onderneming voor die ver- 
tryking v n die huidige SR-t rmyn 
in te stel. 

~it 'n onder ek van Die Mati 
na die houding van die eienaar van 
die bestaande akad mie e bock win 
kel , bIyk dit dat hull nie die voor- 
enome bedryf a 'n bedreiging nie 

beskou nie. 
Die be tuurder van JB, Mnr. 

Brainard Liebenber , voor ien e n 

ektor verbied 
S -vergadering 

~IE rektor, prof. Mike de Vries het 
istcr die Verenigde Stellenbosch 

Front verbied om 'n 'n vergadering 
onder die organisasie se naam te 
hou. 

. Dit volg op 'n kennisgewing van 
die SR-voorsitter, Chris Jacobs, aan 
die SR-Iede dat die VSF nie as or 
~nisasie op die kampus mag optree 

nle. 
. Die onderwerp van die vergade 
rang was "militarisasie". Die rektor 
het ingestem dat die vergadering 
onder die vaandel van Saak gehou 
~ag word op voorwaarde dat dit nie 
dlen as "dekmantel" van die End 
Con cription Campaign (ECC) nie. 
V Volgens die voorsitter van die 
SF, Jurie Erwee, het die Rektor 
~nvanklik beswaar gemaak teen 

di feit dat hulle nie die name van 
d~e prekers vier en twintig uur voor 
dhl vergadering aan die SR gegee 
et nie. 
"By het ook beswaar gemaak 

~~en 'pamflette' wat die VSF sonder 
hie organisasie se naam versprei 

t. 
"Nadat dit duidelik gemaak is 

dar die vier en twintig uur-reel ver 
Val het, en dat dit nie pamflette was 
nle, maar per oonlike uitnodigings, 
h t die rektor steeds geweier dat die 
~. rgadering onder die vaandel van 
ie VSF gehou word," het mnr. Er 

\\I e gess. 
Volgens Chri Jacobs is die VSF 

~ oit verbied nie omdat dit nooit a 
n organisasie by die SR geregi 
lreer was nie. 
• H legs geregistreerde organisa- 
dl mag aan kampus-aktiwiteite 
eelneem," het hy gese. 
Mnr. Jacobs het verder gese die 

eel a 
Die man ko huis Da breek, die 

~rna mater van dr. Hendrik Ver 
Oerd en adv. John Vorster, is e 

~urende die vakan. ie gebruik om 
cclnemers aan 'n veelrassige 

rUgbyprojek te huisves. 
k Die voorsitter van die Suid-Afri- 
aanse Skole-Rugbyvereniging, ~p~. Jan Preuyt, het g se die Suid 

l ~~kaanse Rugby Unie het die A 
I IOerskole-Rugbyprojek geloods om 
t~ "g es te ontwikkel om die ket- 
lOgs van rassisme af te skud. "Die 
J.cef. spruit uit 'n gemeenskaplikc 
I d~ vir rugby." 
b Die universiteitskoshuis Dag 
i rC~k en die Danie Craven-stadion 
\\I Vir die loodsing van die projek, 
~ Ubt van 8 tot 11 Julie geduur het, 
C ruik. 

D D!e voorsiuer van die SARU, dr. 
anle Craven het gese die organi 
Crders het die veelra sige groep in 
n ko huis gehui yes om te verse- 

VSF kan ook nie in aanmerking vir 
regi trasie kom nie omdat die Ee 
daarby geaffilieer is. Die ECC is in 
die middel van verlede jaar deur die 
U niversiteitsraad verbied om op die 
kampus te opereer. 

Op 'n SR-vergadering eergister 
aand is besluit dat die verbod op die 
VSF se bedrywighede niks met die 
ECC te doen het nie. 

Volgens mnr. Erwee is die V F 
nie 'n organi a ie nie (sic). "Dit is 
slegs 'n koordineringsliggaam waar 
by verskeie organisasies geregi 
streer is." 

Mnr. Erwee het gese dat die vier 
en twinti uur-reel moontlik weer 
i ng tel gaan word na die onlang e 
gebeure. 

Die spreker op gisteraand se ver 
gadering, wat onder die vaandel van 
aak gehou is, wa die PFP-LP vir 

Groenpunt, mnr. Tiaan van der 
Merwe. 

• sige er 
ker dat deelnemer soveel moontlik 
geleentheid tot 0 iale interak ic 
het. 

In 'n boodskap aan die dcclne 
mer het dr. Cr ven gese die pro 
jckslags preuk, "Vricndc deur Ru 
by ". preek van elf oor die doc I van 
die projek. "Kamcraadskap, port 
manskap en uiteindelik vriendskap 
het ondanks kleurgrense en ou ver 
skille, tussen deelnemers ontwik 
kel." 

In 'n bood kap van die stadsraad 
van Stell en bosch het die burge 
meester dr. E.P.S. Taljaard die 
projek, heskryf as "'n geleentheid 
vir verkennin oor etniese gren e n 
die kweek van vriendskap en weder- 
yd e agting wat net kan aanleiding 
gee tot beter vol ere verhoudinge 10 
uid-Afrika.' 
Volgens die toesighouer van Da - 

breek, mnr. Pieter Lingenfelder, 
het deelncmers "verkies om ge 
rnengdc kamer te deel " en wa. 
daar "van blanke kant ooglop nde 
po ing om te men ." 

Fotostate met kaarte in hih 

STUDE. TE kan voortaan hulle 
studentekaarte gebruik om fotoko 
pice in die J.S. Gericke-biblioteck 
te maak. 

Met die nuwe stelsel, wat reeds in 
werking gestel is, kan studente tot 
R99,95 in die kopieerkamer depo 
neer. Dit beteken dat 'n student eni 
ge tyd op sy kaart kopiee kan m ak. 

Die biblioteek het oak gedurende 
die vakansie 'n nuwe fotokopieerlo 
kaal langsaan die vorige lokaal aan 
gebring. 

Studente wat nie van die kaart 
stelsel gebruik wil maak nie, kan 
kleingeld deur middel van 'n glcuf- 

DJ, telJenbo ch-tak van Jeugkrag 
A het verled Maandagaand mnr. 

Herman Thiel a hulle nuwe vo r 
sitter verkies. 

Na wat voorgekom het, het inwo 
ners van die mansko huis Eendrag 
die vcrgadering volgesit in 'n po 
ging om 'n voormalige voorsitter 
van die NP- tudente-takke, mnr. 
Anton Schoombee, as voorsitter te 
verkies. 

Mnr. Thiel h t die b wering ont 
ken. Volgens hom was daar "s n 
doelbewuste paging van enige kant" 
om die vergaderin vol te it ni . 
M nr. choombee het met een tem 
verloor en i as ondervoor itter aan 
ewys. 
Volgen 'n inwoner van Eendrag, 

mnr. Roclf Jan en, het 'n vori e be 
tuurslid van Jeugkrag hom gevra 
om die vergadering by tc WOOD n 
vir die "regte" kandidaat te stem. 

Mnr. Thiel h t gese die nuwe be- 

rna jien in di lokaal kry. 
Volgen mnr. David Ro ,to ig 

houer in di fotokopieerlokaal, wil 
hull later al die muntbu e met die 
kaartstelsel vervang, aangesien dit 
die rekeninge-afdelin s werk I 
vergemaklik. 

By het gese die ou lokaal wa "t 
klein, warm en on ffekti f", n het 
lang rye tot volg g had. 

Die bibliot k be it tans vyfti n 
kopi errnasjien vir di g bruik v n 
.tudente. 
Volgen mnr. 0 s gaan hulle 

nog vyf masjiene inst II er. "Daar 
sal ook 'n aparte saal met vier ko 
pieermasjiene, wat sleg vir do ent 
s gebruik al we , langsaan b - 
kikbaar ge tel word. Fida v 

ANC 
akarganger 

in 



6 - DIE MATIE DONDERDAG, 6 AUGUS1U 1987 

I 
Maties wil drank Insmokkel 

Deur MARIA 
FORMEEL en informeel is inter 
varsity een van die groat geleenthe 
de van die jaar. 

Die naweek skop vanas nd af mel 
die Groot Bra am 20hOO in die 
Stadsaal. 

Vrydagaand i daar 'n intervar- 
ity-sokkie in die Gat. Saterdag, die 
eintlike hoogtepunt, is dit groot rug 
by in die Danie Craven Stadion. 
Die hekke open am I ) h30 en rugby 
kaartjies i by sommige sportwin 
kels beskikbaar. Kaartjies sal egter 
by die hekke ook vcrkoop word. Sa 
terdagaand word Intervar ity af'ge- 
luit met 'n sokkie in die Gat. 
Daar gaan hierdie jaar bale 

treng op etree word teen die in- 

bring en gebruik van alkohol binne 
die stadion, maar daar is wel idees 
en planne om die problcem te oar 
brug. .. tudente kun enige middcl 
g ebruik om die doel te heilig, 
bv. "aarvoedingpypies" deur wye 
moue, die we ste k van die ge ogte 
b ttels in die toilette voor die tyd, 
wyn akke op enige denkbarc/on 
denkbare plek en self die misbruik 
van vrugtesaphouer . 

Daar word ook saam met die in 
tervarsity 'n Intervarsity-special by 
die Pizzeria aangebied. Daar sal 
vanaf vanaand lewendige vermaak 
wees en ook 'n spesialc intervarsity 
pizza saarn met die halfpry af lag 
op aile huiswyne. Verskeie ander 
besighcde op Stellenboseh bied ook 

I TV 
AIiIt I-It/lilt IS 
Meyer bring toe eie spenc 
Deur MARIKA MOSTERT 
'n KLOMPIE jare gelede, toe die 
intervarsity-tradisie nog in y kin 
derskoene was, het Koos Meyer en 
y vriende ook decl uitgemaak van 
die geesvangery. 

In daardie dae het hulle nie in die 
Akker of die Dros hulle geeste gaan 
aanwakker nie, want toe wa. katte- 

spesiale aanbieding saam met die 
intervarsity vir die studente aan. 

Die Karnavalkomitee deel oak in 
die groot geesbou vir intervarsity. 
H ulle het 'n spesiale Buddy-bus as 
deel van hulle veldtog teen drink en 
bestuur gereel. Die bus is deur J.P. 
du Prcez-bu diens vcr kaf en sal 
Vrydag- en Saterdagaand vervoer 
aan studente ver kaf wat vanaf die 
gewilde "kuierplekke" terug na hul 
koshuise moet gaan. 

Die bus vertrek beide aande om 
20hOO, 22hOO, 23hOO en 24hOO van 
a f De Akker en sal onder meer by 
Finlay's, Oude Kraal, Lanzerac en 
die Dro aandoen en tudentc oplaai 
om te verhoed dat hulle drink en 
b stuur. 

INTERVARSITY in Matieland 
is noodwendig sinonicm met een 
van die grootste sosiale geleent 
hede van die jaar. 

Sing- ongs i ekenmerk deur 
root getaJle passiewe toe 

skouers. Dit het hoofsaaklik be 
staan uit eerstejaar wat nog die 
"s eial van die Bo ch" onder 
sock. Die enior studente se en 
toe ia me word duidelik weer 
spieel in hul afwesigheid by sing- 
ongs. 
Die koordina ie tussen orke , 

diri ente en studente is iets wat 
nog definitief haper en laat heel 
wat ruimte vir verbetering. Die 
intervar itykomitee se dryfkrag 
in hulle poging om Matie e 
gees te bou, i die enig te lig 
punt. Volgen b ie ecr tejaars i 
int rvar ity e hoofdoel nie 00 
verwa word, rugby nie, maar H I PhR-bNl~RG I EK _, H eluk- 

rd r die" 0 iale leenth de" kige" pret .oeker en avontuurlu ti- 
wat daarmee gepaard gaan. Hul- ges gaan by vanjaar se interval' ity 
Ie vind dit effen teleur tellend hulle rieme deeglik tyfloop. 
en wil graag sien dat die meeder- Dit is die boodskap wat kom van- 
heid tudente "hul pri ritcite af die Rugbykantoor, Risikobestuur 
hersi n". Die enior tudentc en Kampusbeheer. Geen rondhard- 
ien retig uit na die 0 ial y Japery op die veld sal geduld word 
van interv r ity en bera m nou nie en oor die algemeen al die bes- 
al plann om di Poli i beheer t sekuriteitsmaatrcels rondom die 

ent en sjampanjeno i uit t oorle. veld toegepa word. 
Spa nne verskyn op di Die Groot ra in die tad- Poli iemanne sr look op dien 

11.45 Vierde spa nne veld . aal i die 1 a re geleentheid wee. Reeds vanaf Donderdag al 
13.00 Derde panne Univer iteitsliedere en waar Matie hulle ~ee kan die veld dag en nag bewaak word 
14.15 Trompoppics krete word e in v n . Maries m"t dit du in deur wagte en honde. Mnr. Dawie 
14.3 .. Twccde panne 16.00 Intervar ity begin. root g talle bywoon, w nt die · nyrnan, afrigter van die Matie, 
1 . 0 Verskyning van Hoofdiri- Hoofwedstryd I key sal kom "brag", h t gese dat intervarsity die enigste 
- ... --------- ... ---------------~~~~~~~~~~~~~u~e~le~entheid is waar die Universiteit 

On h tdl 

program 

WILLI ~ GOUWS praat nie ommer groot a hy s~ hy h t di "vinni stc 
pizza in die land" nie. Sy ervare kok, Charlie, i, al 'n de de lank by 
Pizzeria, in Die Breughel (langs WesteJik Provinsie K ldcrs), 
"Charlie weet hoc om 'n pizza te maak, Van my gcreeld besoeker wil 

lad nie eens bestel voordat hulle met hul eie oe ge len het Charlie i de ar 
nie. Dit is eker omdat hy die pizze in die tradii ionele houtoond bak, wat 
dit da rdi I kker ro 1a makie gee." 

Vol cn Willi is di Pizzeria 'n waarde-vir-g Id e tpl k wa pe i li er 
in die" tudent -ga tronomie". By w et hoe ge end tud n e et. y pizz 
i ook daarvolg n aangepas, By waarbor dat m i i ni y medium m t 
gemak ken opeet nie. 

"Vir omtrent R6 kan jy 'n pizz met tw e oort vul els, 'n bi r n koffie 
agtern.8 kry. On gewild te pizza is die ham en ampioene teen R6. On 
bedi n burgers ook, t en R4,75, maar on elukkig een p ta nie.' 

Die Pizzeria het Woen da ,Vryda en Saterda an lew ndi e rnu- 
iek, ven k f deur 'n eenmanor es. D ar i een toegan ifooi me. 

Gees 
nog soek 
Deur 

(Msti e S r. Ie Sp n ond, r. teun Pizz ri ) 

kwaad nog kattekwaad en kon hulle 
hul eeste daarmee amuseer. 

Di intervarsity het op Nuweland 
plaasgevind. Die Matie het met 'n 
trein van Stellenbo eh na Nuwe 
land gery. En dit was vanself pre 
kend ook 'n so iale geleentheid. 

Ko het voor die treinrit 'n 
draaitjie by die slagpale gaan maak. 
By het vir hom 'n koei-uier gaan 
koop. Die punterige affere het Koos 
aan sy trui vasgewerk sodat die slap 
spene voor sy bor geswaai het. Ge 
wapen met die mondering het Koo 
op die trein geklim en doodluiters 

met y neus in 'n koerant tussen die 
ander gaan sit. Terwyl Maties lustig 
vir die stryd op die pawiljoene ge 
oefen het, het hy doodstil agter sy 
koerant daar gesit. Soos die geluk 
d i t wou he beland daar drie mei ie 
(baie skugter en skaam) in die trein 
bank teenoor hom. 

Toe die meisies hierdie rare ver 
skynsel aan Koos se trui gewaar, het 

hulle begin giggel. Baie gesteurd 
het Koos oor y koerant geloer wat 
die mei ies tot stilswye gedwinr 
het. Dit wa egter van korte duur 
Die oomblik toe Koos se oe agtcr 
die koerant verdwyn, het die mCI 
sies maar weer begin giggel. Koo 
het we r oor die koerant gekyk, die 
k cr vraend. Hy sien toe dat die 
mei ies se oe va: genael WJ op die 
"ver kyn el" op y trui. S nder cni 
ge emo ie haal hy toe 'n knipme 
uit sy ak en sny die spene af terwyl 
hy se, 0, pia dit julle", en gooi dit 
by die ven ter uit. 

'Pretbehee ' by intervarsity 
a eenheid funksioneer en dat hu)lc 
dit graag 'n mooi gele ntheid wi! 
hou en onsmaaklikhed vermy. 

Daar .al ook van hut middcl e 
bruik gernaak word o~ ulkeperse 
n te identifi eer vir latere optredc 
Daardeur wII hulle nie die e.' van 
die tudente demp nie, maar nrde 
likheid is nodig om reg te laat gc 
kied aan die optrede van die trorn 

poppies en die sjampanje-nooi. 
Die "in mokkel" van enige vorrn 

van drank in die tad ion i onwetu . 
Almal al by die hekke deursock 
word en drank sal be li gckonfis 
keer word. 

Daar word op die tudente veral 
'n beroep gedoen om nie te drink en 
be tuur nie. Bearnpt s al dronk 
per one verbied om self te bestuur 

po d 
gr ot 

wens 
Mare V or 

t rdag 
Korn loer na die tyd in vir 

Willie se spesiale aanbiedings 

o • vir 
ryd 



AIle oe 
Saterdag 
op Rory 

ALLE oe is Saterdag op die 
t wintigjarige eerstejaar-student, 
Rory Macfarlane. Dit is sy eer 
ste wedstryd vir die Maties. Die 
belowende losskakel speel reeds 
die hele seisoen vir die Jongspan 
en het een wedstryd vir die Vic 
toriane gespeel. Hy het vir Natal 
se hoerskolespan en vir Noord 
Natal in die B-liga gespeel (ter- 
wyl hy in die Weermag was). Hy 
het aan Kearnsney-Kollege in 
Botha's Hill (naby Pietermaritz 
burg) gematrikuleer.Hy het .. ook 
Natal se Weermag 0.20-span 
Verteenwoordig. Rory is op 7 
September 1966 gebore,'n inwo 
ncr van Simons berg en is 'n 
B.A.-regte-student . 

I )' .-JI J J 1.1 J , , I ( , r J 1"1 I ,/ I ) 
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Sp I maa 
hulle spcl eki .. 

De Waal voor. ien ook gcen pro 
bleme by die skakelpaar Rory 
Me arlane en Stef Nel ni . Bulle 
afri ter, Jan Boland Co tzee, i te 
vrede met hulle amespel en s8 hul 
Ie het "die jeug aan h illc kant". 
Voig n hom pt die WP-spelers 
wat Saterdag vir Maries sp el, gocd 
in by die span. 

D Waal maak dit duid lik dat 
die klem vir Saterdag se w d tryd 
eerder op mespel as by individu 
elc ter pel le, " 'n SpeIer is 'n rat in 
'n masjien waarin hy y rol reg moet 
vervul anders sal dit nie die beste 
pel tot gevolg he nie", 
Afrigters dr. Danie Craven n 

Dawie Snyman is altwee baie po. i 
tief oor die Mati s se terugkeer tot 
top-klas rugby. Volgen De Wa I 
h t Dr. Craven per geleentheid ann 
die span ge e: "Oor die teru ke r 
van die Maties kan 'n boek geskryf 
word". 

Hy meen die span i Dok se 
speelding. Die speelding is no nie 
b>, sy idcaal nie en met elke oefe 
rung word da r nog finesse byge 
voeg. 

'Toetsgees OJ kan s ryd sko 
Deur DR. S LlEBEN ERG 
DIE kragmeting tussen Maties en 
I keys met Saterdag se intervarsity 
sal na aile verwagting harde, oop 
rugby oplewer. AIle aanduidings is 
dat die Matiespan ingestel is om 
met die louere weg te stap. 

Albei kante is baie teesinnig om 
die uitslag te voorspel. Maar dit be 
loof om 'n skouspel te wees omdat 
beide spanne hulle heel beste spel 
sal lewer by 'n toernooi waar toe 
tsgees sal heers. 

Na die Mafikeng-toer het die 
Maties hulle spelpatroon na vyftien 
man-rugby verander. Toeskouers 
kan verwag om goeie spel tot die 
eindfluitjie toe te sien. Volgens die 
Maties-kaptein, De Waal Nigrini, 
sal die Maties se spelpatroon die 
selfde wees as in die laaste ses wed 
stryde. 

Mnr. Allen Solomon, afrigter van 
die Ikeys se eerste span, was gister 
traag om kommentaar te lewer. Hy 
meen egter dat hulle span die spel 
sal benader "soos dit op die veld 
ontwikkel". 

Mnr. Jan Boland Coetzee, cen 

Deur RO ERT BRAND 
t\;1ATIES se oortuigende corwin 
nIng van 30-15 oor die sterk span 
Van Tuine-Tech Saterdag op die 
Danie Craven-stadion is 'n bemoc 
digende teken vir die Intervar ity 
teen die Ikeys. Bulle was rustyd 
met 6-3 voor. 

Die Maties het weliswaar met 
rukke en stote gespeel. Veral in die 
c~r te helfte was die ondersteuning 
nle waffers nie en die hanteerwerk 
oms swak. Maar by tye, soos in die 
eerste tien minute van die tweede 
helfte, was die Stellenbossers bril 
lant. 

In daardie tien minute het hulle 
Inet skitterende ondersteunende 
pel drie driee ingeryg en gewys dat 
hullc goeie vyftienmanrugby kan 
peel. 
As die Maries Saterdag die tipe 

sp I kan lewer, wag daar swarigheid 
vir die Ikeys. 

Die Stellenbossers se voorspelers 
Was deurgaans in alle afdelings van 
die spel baas. 

Bulle het die lynstaan tryd oor 
heers danksy goeie speJ deur Deon 
Lotter (flank) en die twee slotte, 
Piet du Plooy en De Waal Nigrini. 
Du PIooy en Nigrini het nie net 
baie skoon balle in die lynstane ge 
wen nie, maar ook in die vaste los 
Uitgeblink. Veral Nigrini het 'n 
Paar keer sterk gedryf. 

Hoewel Tuine die enigste vaskop 
v~n die wedstryd gehaak h t, het 
dlc Maries hulle in die skrums deur 
Saans in trurat gehad. 

Die losvoorspelers, met Tiaan 
traus (flank) en Judex Burnett 

(agsteman) het in die stryd om die 
]0 bal maklik gewen. Burnett was 

01\1 

van die Matie-afrigters, het gese die 
Maties sal die spel moet dikteer om 
te wen. 

Volgens De Waal is hy spyt dat 
sommige spelers uit die span wegge 
laat is, maar daar kan Saterdag 
"net vyftien manne" op die veld 
draf. By glo die speJers is vol gens 

W K 
waarskynlik die beste voorspeler op 
die veld. Hy het behoorlik op die los 
bal geboer en was dodelik op die 
verdediging. Sy twee driee spreek 
ook boekdele vir sy ondersteunende 
spel. 

Dit is jammer dat die agtcrspe 
lers nie beter gebruik kon maak van 
die oorvloed balbesit nie. 

TaJle belowende bewegings het 
doodgeloop as gevolg van swak han 
teerwerk of 'n gebrek aan onder 
steuning. 

Na rustyd het sake verbeter. Ma: 
ties se vier driee is almal gedruk na 
die voor- en agterspelers gehanteer 
het wat wys wat gedoen kan word 
as die onderstcuning daar is. 

Die uitsondering in die agterlyn 
was Hans Scriba (senter). By het 'n 
keer of wat skerp gebreek en sy 
hanteerwerk was uit die boonste 
rakke. 

Johan Durr het op losskakel die 
bal goed voor sy voorspelers gehou 
en gesorg dat Maties telken. die 
voordeellyn oorgesteek het. Die 
vleuels, Nevin Kilpatrick en JC van 
der Westhuizen, het die paar kanse 
wat hulle gekry het goed gebruik. 

Christian Stewart het op heelag 
ter nie veel kans gekry om sy talen 
te op die aanval uit te stal nie, maar 
was nietemin stewig op die verdedi 
ging. 

Vir die wenspan het Judex Bur 
nett (2), Tiaan Straus. en JC van 
der Westhuizen driee gedruk. Hans 
criba het almal verdoel en met 

twee . traf koppe geslaag. 
Vir Tuine-Tech het Carel Lutze 

ncr (vlcue l) en Garry Burton 
(flank) driee gedruk. Francois Bon 
thuys ( krumskakel) het met albei 
doelskoppe en 'n strafskop geslaag. 

Korn kyk wat ons het wat 
niemand kan na-aap nie * LEWENDIGE MUSIEK * * OOP TOT LAAT * 
5,6, 7, 8 AUGUSTUS 

FA .rOG. Y 
(ex Pig 'n Whistl ) 

NIPP' N'IJR 
ELKE WOEN DA A ND 19h30-20h30 

K KRYW RV N 

UIT 'n toeskouer - en ondersteu 
nersoogpunt kan daar met meer as 
die gew0l!e verwagting . na ~or 
more se mtervarsity uitgesien 
word. Intervarsities is gewoonlik 
hard, taai en spannend, maar daar 
word seIde aantreklike rugby ge- 
.speel. Vanjaar het die Matie eg 
ter na hul nederlaag teen Tukkies 
aan die begin van die seisoen 'n 
metamorfo e in die rigting van 
hardlooprugby ond rgaan. 

Die verandering was 'n waag 
stuk vir 'n span wat oor die laa te 
tien jaar 'n heelwat meer konser 
watiewe benadering gehad het. 
Stellenbosch se nuwe peel tyl 
was egter '0 groat suk e wat heel 
wat dividende gebring het. Di 
Matie het nie aile n die Stadsbe 
ker verower deur die A Klub 
kampioene (WP We rmag) oor 
tuigend te klop ni ,m ar bulle bet 
ook skare op Nuweland vir hul 
w dstryde begin trek. 

Op die Craven tadion is daar 
e~ter no~ Saterdag na Saterdag 
bitter mm studente wat ru by 
kom kyk. Gaan aim I dan elke n - 
week buistoe? - kerlik nie. te.1 
student net b Ian in hul ko huis 
spann ? I daar nog geno 
. tespan peler in koshuis ? Mis 
kien moet interv rsity vro "r in 
die jaar ge peel word odat die 
"h Ide" gouer bekend is. D lk kan 
dinge meer 0 iaal by die ru by 
klub gemaak word dat ouen aam 
met hulle mei ies wil kom kyk. 

Aan die anderkant al di stu 
dentetoeskouers om a: bulle we t 

Mati v n t 

42 V N RYNEVELDST • 
T L.71609 
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, 
Mej. Matieland Malies ISle span kaplein 

• Buddy-van-die-iaor: 
Inskrywings sluit 10 Augus 
tus. Handig in by Karnaval 
kantoor. 

• Finlays Bud y 
ewuswordingskompetisie 

pryswenners . om 13hOO op 
Vrydag, 7 Augustus in 
Loopgang getrek. 

HOU KOP! 

TakheSluurder: ENB 

BE TUUR NUGTER! 

JJ DU PREEZ-BUDDY BUSROETE 
(Vertrek 20hOOj 22hOO; 23hOO; 24hOO) 

1. Akker 2. Oudekraal 3. Onsl Monkeys 4. Finlays 
5. lanzerac 6. Koshui ' 

Hou stil by: 
* Minerva * Heemstede *' Huis Div 
* Wilgenhof * Dagbreek '* Simonsberg 
* Eendrag * Irene * Serruria. 

T IONA ANK 
o nERSTEllN DIE BUDDY-VEtHT )(y 

I 
II 
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'Verkragting~ 
noodsaak SAW 
~P kampus 

DU BUISSON 
'OVENGA. - Die "universitcit" 
het die Suid-Afrikaanse Weermag 
op die kampus ontbied, het die rek 
tor van die Universiteit van die 
Noorde (Turfloop), prof. Poth Mok 
gokong, verlede week by die univer 
siteit se gradeplegtigheid gese. 

Die Weermag, Polisie en Lebo 
wa-veiligheidsmagte "karnp" al 
meer as 'n jaar op die kampus. Ver 
skeie studente is in aanhouding ge 
neem en na bewering het weermag 
lede studente in Oktober verbied 
om tussen sesuur soggens en agtuur 
saans die koshuise binne te gaan. 

Volgens prof. Mokgokong was 
die gesag van die Universiteit om 
akademiese programme uit te voer 
en te beheer, tot die uiterste be 
proef. In sy toespraak het hy verwys 
na 'n minderheid "rnilitante" stu 
dente wat personeellede en studente 
"intimideer" . 

"Algemene misdade soos ver 
kragting, moord, diefstal en brand 
~igtin~ he~ "onrusbarende" afrne 
tmgs In die koshuise begin aan 
neem'', het hy gese. 

Prof. Mokgokong het verder ver 
wys na sekere personeellede wat 
hulleself as "voorsorgmaatreel" be 
wapen het. 

Tydens die gradepJegtigheid is 
836 grade en diplomas toegeken, 
teenoor die 1300 van verlede jaar. 
Die afname is na bewering te wyte 
aan die groot aantal studente wat 
Turfloop verlaat het na "politieke 
onrus' en die Weermag se teen 
woordigheid op die kampus. 

ASPU soek "anderskleuriges' 
Siabbert oor die ANC reageer. 
Mnr. Nel het gese dit is 'n "drogre 
denasie" dat die ANC 'n politieke 
organisasie is, en nie uit luitlik 'n 
terroriste organisa ic nie. 

Volgen hom moet dit in Suid 
Afrika nie gaan "hoe meer born 
me hoe meer samespreking nie". 
Swartmense moet "op regerings 
vlak" betrek word. "Oris moenie die 
ANC vry nie - on. moet hulle ba 
klei," het mnr. Nel gese. 

VolRens mnr. Nel het die Engelse 
pers 'valse persepsie " oor die 
ANC en Dakar geskep wat "verwy 
derd is van die werklikheid." "01 
bomontploffing in Johannesburg 
het hierdie per epsie in flarde ge 
skiet." 

Tydens die kongres is mnr. Wy 
nand Malan as nuusmaker, en mnr. 

Deur ROELF JANSEN 
PRETORIA. - Die Afrikaanse Stu 
dente Persunie (ASPU) het op hulle 
pas afgelope jaarkongres onder 
meer besluit om indringend, "met 
die oog op affiliasie" na Afrikaanse 
studentekoerante op kampusse van 
"anderskleurige" universiteite te 
kyk. 

Hierdie ontwikkeling volg rui die 
kongres se besluit om aile bande 
met die Afrikaanse Studentebond 
(ASB) te breek. Aile verwysings na 
die ASB is tydens die kongres uit 
die grondwet geskrap. 

'n Mosie wat voorstel dat die 
moontlikheid van skakeling met die 
South African Students Press Uni 
on (SASPU) en "andersklcurigc" 
media ondersoek en bevorder moet 
word, is ook aangeneem. Alhoewel 
dit nie duidelik is wat ASPU met 
"anderskleurige Afrikaanse studen 
tekoerante" bedoel nie, het die 
voormalige voorsitter van ASPU, 
me. Drice Odendaal, by navraag 
gese daar bestaan wei sulke koeran- Marthinus van Schalkwyk, die pre- 
te. sident van Jeugkrag SA, as tuden- 

ASPU wil hom deur mid del van tenuusmaker van die jaar aange- 
sy lidkoerante beywer om die "onin- wys. 
geligte" jeug en veral di student, Net voor die aanvang van die 
bewus te maak van Suid-Afrika se kongres het die koerant van die 
bepaaJde politieke probleme. Universiteit van di Ora nj e-Vry- 
ASPU-Iede is van mening dat die staat gedisaffilieer (sien berig 1- 
unie 'n politieke skolingsfunksie ders). Dit beteken dat sleg drie 
moet vervul sodat die "politieke universiteitskoerante nog by ASPU 
apatie" van die studentemassa tee- geaffilieer is: Die Perdeby van die 
gewerk kan word. Universiteit van Pretoria, Die Her- 

ASPU het ook 'n mosie aange- aut van die Rand e Afrikaanse Uni 
neem waarin hulle dit stel dat dat versiteit en Die Wapad van die Pot 
organisasie moet "uitstyg bo politie- chefstroomse Universiteit. 
ke verskille", en nie moet toelaat Die Perdeby is tydens die kon 
dat "partypolitiek die wese van gres vir die tweede agtereenvol en 
ASPU aantas nie", de jaar as die beste studentekoerant 

Die voormalige adjunk-minister aangewys. 
van Inligting, mnr. Louis NeJ, het . Mnr. Danie Schutte van RAU is 
die kongres toegespreek. Hy het as die nuwe voorsitter van ASPU 
skerp op uitlatings van dr. Van Zyl verkies. 

' .. ons moenie vry nie 
.. ons moet baklei' 

'Don't blame me - I'm pregnant!" 
fell ill just as T recovered. Finally, 
all my texts were mistakenly for 
gotten at home so I had to strug 
gle along on my own." Whether 
these excuse actually made sense 
was up to lecturer. to decide. 

Another cryptic note read as 
follows: "Please accept my apolo 
gies for the late arrival of. this as 
signment. I have been f ling very 
sick and on going to the doctor, I 
found I was pregnant." 

And who wouldn't fall for a 
note lik this: "Please excuse me 
for handing in my a ignm nt a 
few days late. I had completed the 
work expected of me on tim. Un 
fortunately I wa caught up in a 
rush - preparin for my weddin 
which i coming up shortly. 
I sincerely hope th t you consider 
my plight. (PS. Wedding invita 
tion included.)", 

PRETORIA. - Most students can 
sympathize with the dreaded feel 
ing of not having handed one's as 
signment in on time. But few stu 
dents can match the originality of 
the excuses that were made by 
students of the University of 
South Africa (Unisa). 

The latest edition of Unisa Psy 
chologia, the magazine issued by 
the Psychology department, re 
corded some interesting student 
plights which lecturers were con 
fronted with. 

One particular student had se 
veral "valid" excuses :' 'Firstly, 
we had a death in the family and 
it completely disorientated me. 
Secondly, I had a school exam 
(not so important). Then, I was 
laid up with 'flu and my daughter 

[~fONORA. Wf Itt: T'vo.{Nfv MINUTE. .... A rli 1 

(.JUST 1\ MOMENT.Me~V·N.I·M FINISH/NG]-I LMY l E( TR,OCH[I'lISTRi .... SIG'JMtNT ( 

\( 

Universiteite hekommer LP 
KAAPSTAD. Die LP 
vir Stellenbosch, mnr. 
Piet Marais, het tydens 
'n parlementere debat 
sy kommer oor poiitieke 
ontwri~ting op universi 
teite uitgcspreek, 

Hy het verwys na die 
"O'Brien-voorval" op 
die Universiteit van 
Kaap tad. By het gese 
die universiteitsowerhe 
de "durf nie so halfhar 
tig optree soo wat die 
geval by UK was nie", 

By navraag het mnr. 
Marais gese aIle partye 
in die parlement het 
hulle kommer uitge- 

BREUGHEL 
KREATW 

Kopiering 
Tikwerk 
Boekbinding 

Crozier tr. 4 

10c/blad 
Rl,20/blad 

R3/SO 

T I. 5169 

s 
PRETORIA. - 'n Storm het op die Univer iteH van Pret ria oor 
ontgroening of te wel "orientering" in Maroela man. ko huis 10 
bars. 'n Inwoner het senior studente van "mishand ling" en "afknou .. 
ery" beskuldig. 

Volgens 'n anonleme eerstejaarstudent, wat Rapport enader het, 
het die volgende "inlywingpraktyke" veri de w ek plaa evind: 
• Eerstejaar het twinti houe elk op die agter t we ekry, 
• 'n Bui ie tandep sta is in elk en se neus opgedruk, 
• Die eniors het hulle natge puit en met tekkie ge laan tydens die 
sg. "tekkie-oond", Die vi e .. rektor het hierdie prakty lanka) r ds 
verbied. 

Volgens Rapport h t die eerstejaar kneuspl kke, en blou kolle op 
sy agter tewe gehad. "Sy ge ig was opgehew , en hy het gese dit was 
as gevolg van 'n rugbyspeler wat hom so teen 'n muur vasgedruk 
het." 

Maroela sc koshui vader, mnr. A.P.B. Breyt nbach, het k rp op 
Rapport s aanty ings gerea eer. Volgen hom het hy enior stud n 
te, wat met tekkie teen die mure geslaan het, ge ien. 

Mnr. Br ytenbach e hy het geenkla tes ontvang nie en bew er hy 
i in'n "vertrouensposisie" met die ecrstejaars. 

Die HK-ondervoorsitter van Marcela, mnr. Ferdie Nicmand, het 
gese hy wit "niks oor die slan ry se nie", omdat die voorval tans deur 
die rektoraat en disiplinere komitee onderso k word. 

Vol ens hom is die artikel in Di Rapport 'n 'klomp verdraaiin sit 
en "mense kan dink da rvan wat hulle wil". Hy me n dit is 'n "hart 
seersaak" dat die p r oon wat hi rdie "on ek valifis erde" aan y 
gings emaak het nie uitgekom het nie, 

Mnr. Niemand het by navraag gese die onus l~ by die HK om die 
kind ( ic) wat die ko hui binnekom, "te lei n te help", _ 

Tukkies stem AN C 
PR TORIA. - STUDENTR 
die Univer iteit van Pretoria het 
verlede week op 'n mom tervergade 
ring 'n mo i wat gesprek n et die 
AN afk ur met sewe stem me ver 
werp. t 94 tudente het teen die mo 
sie ge. tern en 22 het buit . tern 
ming gebly. 

nth d . 
111 

Na lonat n 
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NUUS I MPU 
'UK-roofstasie' soek lisensie 
KAAPSTAD. - Die Universiteit van Kaapstad (UK) se kampusra 
dio-stasie, VCT Radio, probeer al die afgelope vyf jaar as onafhank 
like kommersiele radiostasie registreer. 

Volgens die direkteur van UCT Radio, mnr. Ian Koeningsfest, 
weier die regering UCT Radio se aansoek omdat hulle nie "nuwe 
lis n ie " uitreik nie. 

UCT Radio het ten spyte van hierdie weiering verlede jaar as 
roofradiostasie uitgesaai. Vol~ens mnr. Koeningsfest het UCT Radio 
in daardie tydperk "oorweldlgende ondersteuning" van die publiek 
ontvang, 

UK -studente voor hot 
KAAPSTAD. - Aanklagte teen dertien studente van die Universiteit 
van Kaap tad dat hulle 'n onwettige vergadering bygewoon het, is 
veri de week in die Wynbergse landdroshof teruggetrek. Die aan 
klagte spruit uit voorvalle op die kampus in April vanjaar waarty 
dens studente en die Polisie slaags geraak het. 

Sewentien ander studente onder wic die SR-voorsitter, me. Carla 
Sutherland, moet nog voor die hof verskyn op dieselfde aanklag. 
Daar bestaan ook 'n moontlikheid dat drie van hierdie studente van 
openbare geweld aangekla sal word. 

Tukkies-bib deurnag OOp 
PRETORIA. - Die Merensky-biblioteek aan die Universiteit van 
Pretoria is deesdae 24 uur per dag oop. Die biblioteek se deure open 
Maandae om sewe-uur en sluit eers weer Saterdagaande om elfuur. 
• Nog nuus van die kampus is dat Nusas verlede week aansoek 

gedoen het om 'n tak op' Tukkies te stig. As die aansoek slaag, sal die 
tak by die SR kan affilieer. 

Matie-SR skakel met UK 
Die studenteraad van die Universiteit van 
Kaapstad (UK) gaan volgende week infor 
mecl met die Stellenbosse SR skakel. Die 
stap volg nadat die UK-SR steeds weier om 
formeel met die Matie-SR te skakel. 

Vol gens UK se SR-voorsitter, me. Carla 
Sutherland volg die stap nadat die UK-SR 
met "sirnpatieke" mense op die Stellenbo se 
SR en Nusas op Stellenbo eh gcpraat het. 

Die SR-ondervoor itter, mnr. Frans Vo] 
• chenk, tref die reelings vir die skakeling. 

o Pof 
DAT WOO EE HEDE VAN DIE 
UNIV RSITEIT VA STELLENBOSCH 
00 GEST 1 WOR VIR ALLE 
RASSEG OEP. 
MAAK 'N KRUISIE IN DIE BLOK REGOOR U KEUSE 

JA 
NEE 
BUITE ST MING 

BLOEMFONTEIN. - Die studen 
tekoerant van die Universiteit van 
die Oranje-Vrystaat, Irawa, het op 
die vooraand van die Afrikaanse 
Studente Persunie (ASPU) se jaar 
kongres gedisaffilieer. 

Volgens die hoofredakteur van 
Irawa, mnr. Willem Breytenbaeh, 
was die oorweging vir die besluit 
ASPU se "hoe" affiliasiegeld, wat 
lidmaatskap 'n "finansiele las" ge 
maak het. Volgens hom is ASPU in 
'n "finansiele krisis' 

'n Verdere beswaar is dat kol 
leges geen affiliasiegeld betaal nie 
maar net sovee1 stemreg as universi 
teite het. 

Die kernredaksie van Irawa het 
as alternatief 'n mosie, dat hulle 
met ander studentekoerante moet 

gese "duisende rande van die belas 
tingbetalers se geld" word elke jaar 
by die teehnikon van wee wanbe- 

Geweld en korrupsie op TNT 
stuur gemors. 

Volgens die advokaat-generaal 
was daar onreelmatige ooreenkorns 
te om salarisverhogings van sekere 
personeellede terug te dateer. Dit 
het die Teehnikon duisende rande 
gekos. 'n Senior personeellid het 
ook sy persoonlike dokumente ver 
vals en het hulle self geteken vir eie 
finansiele voordeel. 

'n Totaal van 58 dosente en admi 
nistratiewe personeel het verlede 
jaar hulle bedankings ingedien, en 
25 vanjaar. 

Mnr. Wijnbeek onderwerp die 
personeellede aan gereelde veilig 
heidsondersoeke. Een van hulle is 
die sogenaamde "gholfbalroeti 
ne".Elkeen van die personeellede 
moet 'n gholfbal uit 'n geslote houer 
trek. Die een wat 'n rooi bal trek 
word deeglik deursoek. 

"Ons word soos misdadigers be 
handel, nie soos akademiei nie,' het 
'n senior dosent gese, 

Mnr. Wijnbeek kon nie vir kom 
mentaar opgespoor word nie. 

Irawa disaffilieer by ASPU 
skakel, aangeneem. Hierdie skake 
ling behels die strukturering var. 'n 
nasionale kompetisie vir adverten 
siewerwing en die beste studente 
koerant. 

Volgens mnr. Breytenbaeh het 
ASPU se koerantkompetisie geen 
sin nie. "Slegs vier koerante het 
daaraan deelgeneem en daar is geen 
prysgeld nie." 

Die uittredende voorsitter van 
ASPU, en tans hoofredakteur van 
Tukkies se studentekoerant, me. 
Drice Odendaal, het gese sy is 
"hartseer dat mense liewer 'n nuwe 
organisasie stig wanneer hulle onte 
vrede is, in plaas van om probleme 
van binne op te los". 

Volgens me. Odendaal is die affi 
liasiegeld regverdigbaar omdat 
ASPU kantore administreer en 
mense oplei. Sy beweer die "finan 
sieele probleem" het onstaan as ge- 

volg van borge wat onttrek het. 
Me. Odendaal sc kolleges betaal 

wei affiliasiegeld maar in verhou 
ding tot hulle grootte. Sy het ver 
wys na die Bloemfonteinse On 
derwyskollege wat versuim het om 
sy affiliasiegeld te betaal en derhal 
we moes disaffilieer. 

Me. Odendaal het Irawa daarvan 
beskuldig dat hulle nie bereid was 
om prestasie te lewer nie. "As daar 
nooit koerante ingestuur word of op 
briewe reageer word nie, kan mens 
sien wat die koerant se ingesteld 
heid is." 

Volgens me. Odendaal was die 
enigste besware wat Irawa aan haar 
geopper het ASPU se bande met 
die pas ontbinde Afrikaanse Stu 
dentebond (ASB). Volgens haar 
was aile bande met die ASB toe 
reeds geskrap uit ASPU se grond 
wet. 

is nou of nooit! 

Maties 
k U~..- 

DO DERDAG 
13 AUGUSTUS 1987 

pit is noodsaaklik dat Maties nou hierop 'n daadwerklike antwoord gee. 
Verlede jaar se monstervergadering wat vir oopstelling beplan is, 

is deur die studentehof ongeldig verklaar. 

Maties gaan volgende Donderdag 
oor hierdie uiters belangrike kwessie stem: 

Moet die Universiteit se wooneenhede oopgestel word vir alle rasse? 

SHOSVANGUVE. - Geweld het 
op die kampu van die Technikon 
Noord-Transvaal (TNT) die enig 
ste teehnikon vir swartmense in 
Suid Afrika - uitgebreek, na bewc 
ring teen die beleid van die rektor, 
mnr. Marinus Wijnbeek. Mnr. 
Wijnbeek het bekendheid verwerf 
as aanbieder van die TV-program 
Die Brandkluis. 

Volgens die verslag van die advo 
kaat-generaal, mnr. P.J. van der 
Walt, het die rektor en sekere per 
soneellede op onreelmatige wyse 
geld van die Technikon verduister. 

Mnr. Wijnbeek het in reaksie op 
die ontevredenheid die kampuspoli 
sie, bekend as die "Green Beans", 
ingeroep. Volgens dosente het die 
kampuspolisie die koshuise "inge 
val" en die studente aangerand. Be 
seerde studente is na bewering ge 
dwing om 'n ooreenkoms te teken 
dat hulle geen aanrandingsaak teen 
die kampuspolisie aanhangig sou 
maak nie. 

'n Lektor by die Teehnikon het 

ALLE STUDENTE I(AN STEM 
TEMBU S IS 

LOOPGANG ST M. 
I ELI E I(OSI-IUIS. PRIVAATSTUDENTE KAN IN DIE 
IE UITSLAG WORD OP 14 AUGUSTUS BEKEND GEMAA 
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Deur MARIKA MOSTERT 
PIETER ROSSOUW, ondervoorsit 
ter van die Intervarsitykomitee, ge 
els oor die afgelope maande se 
voorbereiding vir Saterdag se inter 
varsity. Hy praat openhartig oor die 
organisasie wat dit verg, studente 
gees en verstopte kanale. 
Hoe kry jy dit reg om 'n vol program 
effcktief te koordineer? 
Ek begin deur middel van sistema 
tiese organisasie my beplanning uit 
te werk. Ek delegeer ook die werk 
in orde van belangrikheid. 'n Be 
langrike vereiste is dat ek die mense 
'met wie ek saamwerk kan vertrou. 
Hoe werk die struktuur van die In 
tervarsity-komitee? 
Om mee te begin, ons hoofdoelwit 
was om die struktuur van die komi 
tee te verander. Ons is die kleinste 
intervarsitykomitee in die geskie- 

-denis. Ons wou meer prestige aan 
die komitee verleen en het dus die 
mense aangestel op onderhoudsba 
sis. In teensteIling met die karnaval 
komi tee, tree ons SR-lid as voorsit 
ter op, waar hy by die karnavalko 
mitee as beskermheer optree. Ons 
streef om met 'n kleiner komi tee 
nouer samewerking onderling te be 
werkstellig. Ons poog ook om hier 
die jaar 'n wins te toon, iets wat nie 
dikwels gebeur nie. Ons het byvoor 
beeld die gaskunstenaar by sing 
songs uitgesny en in plaas daarvan 
'n modeparade met die sjampanje 
nooiens ingebring. 
Watter hoogtepunte was daar gedu 
rende jou tydperk as ondervoorsit 
ter? 
Daar was 'n goeie samewerking tus 
sen die komi tee onderling. Ons sk~- 

begin ontwikkcl nie. Watt r raad 

PROFIEL het jy vir hulle? 
Die heel b Ian rik te ding is om be 
trokke te raak. Doen aansoek vir die 
intervarsitykomitec, Daarm e aam 
is 'n grondige kennis van die aktiwi 
teit, die mense met wie JY werk. 
Moet ook nooit oorhaastig besluit 
nie. 
Watter fru tra les het jy ondervind. 
Die inkomtye van eerstejaarmeisies 
het my hoofbrekens besorg. Ons het 
met die Administrasie probeer reel 
dat hulle vir die aande van die sing 
songs eers halftwaalf in die koshuis 
kan wees. Ons kon egter nie tot 'n 
kompromis kom nie en moes dus al 
die reed gedrukte plakkate veran 
der, die sing-songs tye vervroeg so 
dat die meisies betyds in die kos 
huis kon wees. Vol gens berekening 
is 70 tot 80 persent van die meisies 
wat sing-songs bywoon, is eerste 
jaars, Dus glo ek dat ons saak weI 
meriete gehad het. 
Pieter, wat is jou wcnrescp tot suk 
ses? 
Prioriteit tot goeie resultate: werk, 
deelname, inisiatief. 
Behalwc die intervarsity-komitee, 
watter ander bel ngstellings het jy? 
Ek stel baie belang in atletiek, ek 
rig atlete by die Bellville-atletiek- 

PIETER ROSSOUW klub af. My ideale ontspanning is 
om 'n aand te gaan uiteet, met lek 

.. . ker kos en goeie wyn. Dan luister ek 
k~llOg met die Ikey Intcrvarsity-ko- ook graag musiek, modern maar 
mlte~ was besonder ~ukse~v?l: ~y meer rustig van aard. 
komtt~e het faptastIese inisiatief Wat f sineer jou a n mense? 
aan die dag gele en het skitterend . 
saamgewerk. ~ense wat way-out aantrek. 01t fa- 

smeer my Ole soseer wat hulle aan 
Daar's baie mense op kampus wat trek nie, maar waarom? Wat is die 
ambisie en leiers-eienskappe het, motief daaragter. Wil hulle iets pro 
maar wat nie weet waar om dit te beer bewys, en indien weI, wat? 

Roeskolle laat V olla blom 
DlE beroemde geblomde Voila se 
geheim is uit. Hy behoort aan 'n 
eerstejaar kunsstudent, Henriette 
Meyer. 

Die besit van so 'n Voila was vir 
Henriette 'n lewenslange droom. En 
die dag nadat sy haar lisensie gekry 
her, het haar pa vir haar die Volla 
persent gegee. Hy het sy geblomde 
karakter tydens die Paasnaweek ge 
kry toe Henriette en 'n vriendin be 
gin het om hom met verf op te vro 
lik, Op die ou end was die hele 
Duitse motor oortrek met blomme. 

Volgens Henriette het die blom 
me 'n tweeledige doel: behalwe dat 
dit as versiering dien, verberg dit 
ook die roeskolle. 

Motorkompetisie lewer rekordwins 
DIE Karnavalkomitee se motor 
kompetisie het vanjaar 'n rekordbe 
~rag van R 148 000 opgelewer, Dit 
IS bykans R41 000 meer as die re 
kordbedrag van R 1 07 000 wat in 
) 985 ingesamel is. Meer as 48 000 
tnskrywings is vanjaar ontvang. 

Mnr. Jacques van Zuydam, Uit 
voerende Komiteelid belas met die 
motorkompetisie, skryf die sukses 
toe aan die feit dat die motor vir die 
eerste keer vanjaar aan die Komitee 
geskenk is deur Matie Motors en 
daj hulle ook die kostes vir die druk 
Van die inskrywingsvorms en die 
funksies gedra het. Hy het lor ge 
had vir die baie harde werk van die 
konvenors van die Motorkompeti 
sic. 

Die pryswennerstrekking het ver- 

lede semester by 'n geselligheid in 
die vertoonlokaal van Matie Motors 
plaasgevind. Die rektor, prof. Mike 
de Vries; die vorige Karnavalvoor 
sitter, mnr. Robert Bricout: lede 
van die Nissan groep: die borge; die 
SR-lid vir karnaval, mnr. Johan En 
gelbrecht, het dit bygewoon. 

• Die wenner van die Nissan 
Langley 1300-kompetisiemotor is 
mev. L. C. Muller van Brits. Bene 
wens die motor was daar ook'n hoe 
troustel, 'n naaimasjien, naweek 
verblyf in 'n hotel en drank op die 
spel. Die eerstejaarstudent wat die 
meeste kaartjies verkoop het, is me. 
T. Blomerus van Serruria. Sy ont 
yang 'n geskenkbewys ter waarde 
van R150 van HAUM. 

Depressie 
lei tot 

• • sJampanJe- 
itel 

IR 
GWYNEDD THERON, vanjaar se 
Sjampanjenooi, moes iets nuuts 
doen om haar depressie 10. te skud. 
Toe Huis Div se HK haar vra om in 
te skryf vir die kompetisie, het sy 
dit gedoen omdat dit vir haar'n rna 
nier was om mense te ontmoet. 
Maar sy het nie verwag om te wen 
nie. 

"Dit maak my nie mooier as die 
ander meisies nie. Ek voel ek het 
gewen omdat ek lank is en 'n opval 
lende haardos het." 

Duidelik moes die be ordelaars, 
waaronder Bernard Jordaan van 
Rapport tel, iets van haar opvallen 
de s~ontanieteit raak esien het. Sy 
het n gemaklike manier van om 
gaan wat 'n mens onmiddellik tuis 
Iaat voel by haar. 

Gwynedd was een van die tien 
Mej. Ingenieur-finaliste. Die kom 
petisie, en die een wat sy gewen het, 
het haar baic selfv rtroue gegee. Sy 
voel goed oor haar titel, maar sal 
nie sommer gou weer aan s6 'n kom 
petisie deelneem nie, want "dit IS 
darem te vee1 aantrek en grimeerl" 
Volgens haar was die gee onder die 
agt finaliste deur nan baie goed, 
veral teen die einde, toe die enu 
wees regtig begin kou het. 

Musikale marathon 
A reko d • 

werd. Die goeie g es waarmee an 
der personeellede en belang tell en 
de. slaap op eoffer het om die om 
roepersrwakkcr" ges 1 kap te bi , 
was opvallend. I n die pro es h t dIe' 
omroepers gereeld me l Radio Orlo 
en Radio 5 oor die marathon ge e1 . 
Die marathon is afgesluit met 'n di 
ne en die oorhandi ing van Radio 
Matie-to kenning .. 

Die bestuur toekenning vir lojal 
dien h t gegaan aan Russ 11 
Lockyer. Die b te omroep r j 
Ieoff Payne en G ne Hey). Die 

mees evorderd nuwelin e is Jo 
hann Naude en Mariett Ro souw. 

Die sukses van die nsla op die 
A Rckord i fee telik vi r in di 

Bloukamer en 1 ter elders tot on 
dagaand elfuur. 

Deur MARIA ESM Y R 
RADIO MATIE het verlede week 
die Suid-Afrikaanse universiteitere 
kord vir uit aaimarathons gebreek 
deur vir 201 aaneen uit te saai. Hul 
le mikpunt van 200 uur is vcrlede 
Saterdag om 18hOO bereik. Die vo 
rige rekordhouers wa Rhod s Mu 
sic Radio met 125 uur se aneenlo .. 
pende uitsending. Hierdie rekord is 
verlede Woensdag om 15hOO e 
breek. 

Vyf omro p rs het aan di pogin 
deelgeneem - Russell Lockyer, Ge 
nee Heyl, Attie van der Berg, Ma 
ria Esmeyer en Dieter Fitschen. 

Alhoewel dit vir die omroepers'n 
baie uitputtend 201 uur was, was 
dit vir hulle elke oomblik di m cite 
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"n Nuwe termyn 
AAN die begin van 'n nuwe redaksie se ter 

myn is dit noodsaaklik dat Die Matie se 
lesers sal weet hoe hulle dit met hom het, ver 

al omdat Suid-Afrikaner tan in die reep van 
'n noodtoestand leef, en die SR vroeer vanjaar 
harnieude pogin s aan ewend het om Die Ma 
tie te sensureer. 

'n Vrye per is die toetssteen van 'n vr_y ge 
meenskap. Dit is die "geestelike bloedsomloop" 
van die gemeenskap. Dit laat die sirkulasie van 
adagtes - uiteenlopende en dikwels botsende 
ada tes - toe, sodat daar mettertyd 'n wi sel 
wer ing ontstaan, en ho_pelik 'n wedersyd e be- 
gri_p. Daarmee aam brfng dit die verantwoor 
defikheid om beriggewin met in agneming van 
~ie openbare belang te laat eskied. 

Die Matie bind hom self onlosmaaklik aan 
hi rdie demokratiese ideaal. As selfstandige 
mondstuk van Stellenbosse studente sal die ge 
skiedenis oordeel of ons ons pUg teenoor ons 
leser nagekom het om hulle In te Ii oar wat 
werklik in die land gebeur. As daar dinge is wat 
ons voel e e behoort te word, salons nie 
s room am dit te se nie, en ODS sal vrye eD on .. 
bevange gesprek in die kolomme van Die Matie 
toelaat. 

As daar in die proses wry wing tussen Die Ma 
tie en die SR, of self Die Matie en die Admlni 
strasie ontstaan, is dit te verstane. Die Matie sal 
e ter eni e maatreel wat sy inte riteit in twyfel 
trek - 00 sansuur - met hand an tand beveg. 

Die Matie ee die versekering dat hy altyd 
lojaal teenoor die universiteit en die idee waar 
voor hy staan, sal optree. Dit ions trots om 'n 
koerant te lewer wat se leesbaarheid en joerna 
listieke ehalte met die baste in die land ver e 
lyk. 

Stell} ja in di e referen UDl 

EEN van die rootste verrassings van die SR se 
termyn was die aanvaardin van 'n mosie 
waarin die regering versoek is om ondubbel- 

innig y voornem bekend te maak dat hy die 
Groe_ps ebiedewet wil af kaf. Verras end, om 
dat die SR vir sy eun aan die NP be end is. 
Di anvaardmg hiervan is absoluut verbly 

dend. Dit kon ook nie op 'n b ter tydstip ekom 
h t nie, want volgende wee moet Mati s deur 
middel van 'n referendum besluit of die woon- 
nhede van die univer iteit vir aIle rasse oop- 

'e tel moet word. . 
Mati s b luit Dond rda eintlik of hulle met 
ie SR .. mosie mgaan. ulle moet vi die sini- 

ci wy dat hulle gereed is am die di krimineren 
de Groep ebi dewet van die wetboeke te sien 
v rdwyn. Maties mo t bewy dat hulle weI ge 
r .. ed i om die sond s van hulle vader agter te 
I at en te begin bou aan 'n nuwe Suid-Afri a. 

Dit volg 10 ies dat SR .. lede, selfs die wat t en 
di .. mo ie, "maar vir die heginsel" wa , hulself 
aktlef binne die volgende week sal beywer om 
'n ja... tern te verkry. 

Stem j in die referendum. 

Di • • mtervarsrtygee 
rli s int rvarsity tussen M ti e 

ey: i 'n j r I n e sn lor eryk t adisie. 
To k n men ni h Ip om die ver kil tu sen 

di twee buur-unlver it ite te m nie, St I .. 
l .. nbosch is jar lank met di ideologic van 
p rtheid vereenselwig, terwyl K ap tad ver .. 
teenwoordigend van Engelse liberalisme en 
elf radikalisme wa . Nerens is die verskil 6 
duidelik a anneer mens die kampu e oor die 
w si v n weld ver ely nie. I y word 

g .. r e. ld d ur politie e geweld teister, terwyl 
dit nie op St llenbosch voorkom nie. 

Di gees van int rvar ity bet ken dat Maties 
Ik ~ Y die k n kry om nader aan mekaar fe 

om. Waar hull ook I ontmo t - op die veld, 
op die p'awiljoen , in 'n kro g - moet bull die 
kan .. bruil( en m kaar beter leer ken. Dalk 
vind liull .. op die einde dat hulle m kaar beter 
ver taan. 

a 
GRANDE MOUSSEAUX, 
White Horse, Monis, Tassies 
en 'n aIleen boksie Keller 
prinz staan op die rak. Ek 
staan binne '0 "kuka-shop" - 
'n klein Owambo snoepwin 
keltjie, met die klem op alko 
holiese snoeperye. 

Langs my staan maj. Kuiper, een 
van ons twee Weermag toergidse. 
Die twee netjiese swartmans langs 
die toonbankie kyk stil voor hulle uit. 
Dit is 'n gespanne atmosfeer. Een 
swartman het die geboutjie verlaat 
toe hy die twee bruin uniforms in on 
geselskap sien en buite in sy motor 
gaan sit. Langsaan neem ek voor 
Thaboliza Store se ingang 'n groepie 

. kinders af terwyl hulle ywerig poseer. 
Terwyl ek wegloop kom een agterna 
en vra ek moet die foto vir hom po . 
Hy se sy adres is "Oshakati ... num 
ber fourteen thirty eight." 

In Oshakati is die hoofkwartier 
van Sektor een zero, oftewel Owam 
boland. Tydens die middag se lesing 
oor sendingwerk in Owamboland het 
die kapelaan ons daarop gewr.s dat 
Owamboland, wat die Christehke ge 
loof betref, die mees bearbeide ge 
bied in Afrika is. Van die sowat ] ,2 
miljoen Suidwesters woon net oor die 
vyftig persent in Owamboland en so 
wat agt en sewentig persent van hulle 
i lid van die Evangelical Lutheran 
Ovambo-Kavango Church (ELOK). 

Volgens hom is ELOK goed geor- 
aniseerd en brei ywerig uit. ELOK 

steun Swapo en 'n weermaglid is nie 
welkom by een van hulle kerkdienste 
nie. Owamboland is ook, mil iter ge 
sproke, die digs besette gebied in die 
wereld, Daar is byna een soldaat vir 
elke ses men e. In Owamboland is 
daar 'n oorlog aan die gang 'n oor 
log, sou mens kon se - tu sen Christe 
ne. 

"Die probleem hier is gemstitusio 
naliseerde geweld. Die Suid-Afri 
kaanse teenwoordigheid hier word 
nie verwelkom nie. Ons glo nie hulle 
is deur God daarge tel om oor on te 

"Die tussentydse regering is 
soos 'n bleddie ou motor met 
pap wiele, maar ons probeer 
darem." - Dirk Mudge 

reg er nie," het Sam on Ndeikwila 
van die Namibian Council of Chur 
ches aan ons gesc. Volgens hom word 
die Suid-Afrikaanse soldate geindok 
trineer met die idee dat hulle teen 
Kommunisme veg. Volgens hom i 
dit nie Kommuni me wat die mense 
van Narnibie motiveer nie, maar die 
"ongcregtighede" wat plaasvind .. 

Binne Oshakati e Weer mag 
hoofkwartier han 'n paar gruw lfo 
to's onder die op krif " wapo-wanda 
de" teen die muur. "Vrywillige aan 
sluiting by Swapo is nie meer volop 
nie en hulle moet staatmaak op ont 
voerings. Hulle moraal is laag en hul 
basiese dryfveer i vrees," het kol. 
Kleynhans tydens militere voorlig 
tin in Windhoek ge e. 
n die koerant, Th Namibian. ver 
kyn weer ver keie foto' van mans, 
vrouen en kind r met ern tige be e 
rings, nder die op krif "Koevo t en 
SAW wand de". In Ondangwa C o wald 'hivute, privaatsekretari 
van die hoof van Owamb land se 
t weedevlak-regcrin , P ter Kalangu 
la: "Die A W . e hulle wil ons harte 
wen, maar 'n men wen nie 0 harte 
nie." 

Kol. Kleynhan se woorde aan on 
was: "Ons erken dat wandade voor 
kom, want as enige gemeenskap 
het die weermag goere men e n sleg 
te mense. Ek het terk impatie met 
die mense wat hulle in die kruisvuur 
bevind." 

Ons SAW-ga~here het dit bena .. 
druk dat 'n gevan e Swapo vegter ty 
den and rvraging e dat hy vir vry 
heid v g, en a jy die vegter dan uit 
vra oar kommunisme, weet hy nie 
waaroor dit gaan nie. As 'n men eg- 
er met 'n SAW -soldaa ge. els, weet 
hy net hy veg op die grens teen kom 
mum me, en as jy hom uitvra oar wat 
dcmokra ie, kommunisme of resolu- 

•• 

sie 435 behels, weet hy ook nie waar 
oor dit gaan me. 

" 'n Staat wat in geweld gebore is" 
het min hoop. Ek hoop vir 'n demo 
kratiese begin," het adv. Dave Smuts 
ter ondersteuning van re olusie 435 
gese. By is gedurig by politi eke hof 
sake betrokke, en hy praat van "se 
lektiewe konskripsie" onder swart 
mense in SW A as die "Namibiasati 
on of the war". Hicrdeur wil die SA 
regering Suid-Afrika se betrokken 
heid in Suidwes verminder en later e 
dat dit die "mense van Suidwes-Afri 
ka" is wat teen Swapo veg. " .k voel 
die oorlog sal nog vir 'n lang tydperk 
voortduur en Namibie sal nie onaf 
hanklik wees voordat die situasie in 
Suid-Afrika gefinaliseer is nie," se 
hy. 

Adv. Bryan 0' Lynn is die voorsit 
ter van Namibia Peace Plan 435, 'n 
organisasie wat onder witmense steun 
werf vir die implementering van reso 
lusie 435. "Di tussentydse regering 
is 'n onverkose regering sander veel 
magte, wat net 'n hindernis op die 
pad na onafhanklikheid is. Intussen 
leef die mense van Owamboland 
daagliks in 'n oorlog waarin mense 
regte nie veel tel nie. Ons se vir die 
mense van Suidwes daar gaan geweld 
en sanksies wees, wees voorberei 
daarop en stop dit deur die skikplan," 
se hy terwyl sy vrou vir ons moerkof 
fie inskink en ons biltong eet wat van 
sy plaas af kom. 

"Die oorgangsregering soek graag 
foute by resolusie 435 in 'n poging 
om tyd te wen, want hulle sien nog 
nie kans om in 'n demokratiese ver 
kiesing teen Swapo te kompeteer 
nie,". Adv. 0' Lynn se dit is ironies 
dat die sogenaamde "Christene en 
Demokrate" nie 'n verkiesing wil he 
nic, terwyl die "Kommuniste en 
moordenaars" dit ondersteun. "Onaf 
han likheid vir Namibie via resolusie 
435 sal vir Suid-Afrika weer geloof 
waardigheid oor ee gee. Onafhank 
likheid vir Suidwes sal 'n begin vir 
Suid-Afrika wees." 

Volgens die voorsitter van die 
DTA, Dirk Mudge, is die tussentydse 
regering "soos 'n bleddie au motor 
me pap wiele". "Ons probeer tog. 
Let's face it, die baas sit in Pretoria. 
On en Swapo beveg dieselfde sis 
teem, net ons metodes verskil. Swapo 
maak mense dood en on pak hulle 
met woorde ... wie die meeste sukses 
behaal, weet ek nie - ons sal moet 
sien". 

Oor minderheidsregte is sy bood 
skap pront. "Net die meerderheid 
kan die minderheid se regte waar 
borg. Ons DT A se boodskap aan wit 
mense is om deel te word van die 
meerderheid. Ek is veel meer bekom- 

wa eeds . 

merd oor die meerderheid en her 
Pik gese: wat hier kort is die besker 
ming van die meerderheid se regte 

Die administrateur-generaal, ad\r. 
Louis Pienaar, voel dit sal dam v,' 
die tussentyd e regering wees 001 r. 
nie-rassige grondwet te aanvaar.' ... , 
die Suid-Afrikaanse magte onttw 
en Swapo is teenwoordig, met 
pro-Swapo VVO in beheer, sal . 
swartman in sy gemoed dink SUI 
Afrika het verloor, en Swapo as d 
wenners beskou. Kalangula-hullc 
tweedevlak-regering in Owambols" 
wat weier om aan die tussentydse 
gering deel te he, ervaar Suid-Affl 
kaan e imperialisme, maar hulle k 
geen denkbeeld van 'n moontlikc 11 
ternatiewe imperialisme wat kan oOf 
neem, met Kommunisme daara t 
nie." 

Tyden ons besoek aan die btl. 
Ongongo, twintig kilometer van dl 
grens af, was daar die nag 'n aan\'J 
op die basis. Swapo het ses mortlef 
op die basis geskiet wat almal 80\\p' 
vyfhonderd meter kort peval het. 1 
Kaap e Korps het die basis be01" 
Dit het half .. twaalf in ie nag geb uf 

Ek en die aptein van die basis 
besig om snoeker te speel, terwyl. I 

mela oor die televisievideo oor "hb 
ration" in Suid-Afrika ge ing het- ct 
skielik het on in die agtergrond 0d 
ploffings gehoor. Terwyl ek in d' 
sanderige bunker gesit het, met. I 
oorverdowende slae van die ba I 
mortierwerpers wat die een na die II 
der marlier terugskiet in die agte. 

h' tet ck gewonder hoeveel daar 
1 U e is, watter gedagtes op die 
UIl'l deur die moontlik twee aan- 
p e kop gaan. 
ar dae later het ons in Wind 

met cen van "hulle" gepraat. 
Anton Lobowski, 'n oud-Wil 
.ffer wie aktief by Swapo se po 

qi V~~uel betrokke is en tesourier 
k e l"jational Union of Namibian 
)~r (geaffilieer by Swapo) is. 
l' al onmiddelIik ophou veg so 
e l~ SA-regering aandui dat hy 

n spesifieke tydperk resolusie 
k a~ implimenteer." Oor Swapo 

. ue e hulp en die lot van die 
v ~ .Swapo aan bewind sou kom, 

da is belangrik om te onthou 

-Resolusie 435 kom ~ 
IN J920 het uid-Afrika di " cred 
tru t of civiliz tion" ingevol e di 
V olkebond.. rondwet ontv ng om 
voorlopi a. voog oor die ou Duit 
koloni op te tre . In 1946 ontbind 
die Volkebond en sedert 1948 be .. 
handel di nuwe Suid .. Afrika n. ere .. 

rin SW A as 'n vyfd provinsi. 
Hie VVO, opvolger van die Volke 

bond, het hiern die manda t op e 
h f en SA se teenwoordigh id in 
SWA/Namibi' on vettig ver la r. 
Die Interna. ion I Hof h t hierdie 
besli i g ond r teun, maar A h t 
m t y he etting van SW A/Namibic 
volgehou en Swapo het met 'n gue 
rill -oorlo teen die Suid-Afrik nn- 
e m gte be rin, met onafban likheid 
. do I. No onderhandeling met 

Suid-Afika, Swapo en die ander 
partye in SW A/Namibic, het die 
"Western Five" met 'n kikkings 
voor tel kom w t deur die VVO in 
resolusi 435 anv ar i . in 

g pad 

• • 

dat Swapo 'n vryheidsbewegin is en 
nie 'n politieke part)' nie. Swapo is 
ook nie 'n Komrnunistiese beweging 
nie. Ons kry net militere hulp van 
Rusland, want net hulle was bereid 
om dit vir ons te gee. Ons kry kos, 
klere en mcdiese hulp van organisa 
sies in die Weste - 'there is no strings 
a ttached to any donations.' Oor Kom 
munisme se Sam (Nujoma) net: 'I 
hate these foreign things'. 

"Ons beleid sal neerkom op sekere 
basiese beginsels soos gemengde eko 
nomie, 'n onafhanklike regsbank, 
'i ngels as landstaal. Niks ekstra be 
halwe die myne sal genasionaliseer 
word nie." 

Oar beweerde ontvoering deur 
. wapo, se Lobowski "'n mens kan 
geen guerilla-oorlog veg sonder die 
steun van die plaaslike bevolking nie. 
am hulle ondersteuning te kry, kan 
jy nie teen hulle werk nie ... dis juis 
hoekom die Weermag nie hul steun 
kan kry nie. Ons het 'n vlugteling 
skamp in bcide Angola en Zambie 
met meer as veertig duisend Nami 
biese vlugtelinge in elk, en het werk 
Iik nie nodig om men c te ontvoer of 
om te koop nie. 

"Die NP loer met Namibie se on 
afhankJikheid, want hy i bang wat 
die effek daarvan op A al wces en 
strategies bied WA vir A toegang 
tot buurstate OOM Zambie. Die Ku 
baan e kwe sic het niks met on onaf 
h nklikheid te doen nic en Angoh se 
staatshoof het boonop daarop gewys 
dat die Kubaanse getalle verminder 
sal word s dra SA ooreenkom om 
435 te implimcnteer. 

Op Vrydag, 3 Julie vanjaar is 'n 
massabyeenkoms op Oshakati in 
Owamboland gehou. Na raming het 
meer as tienduisend mense cenparig 
gestem dat die SA W moet onttrek en 
da t resolu ie 435 gei'mplimen1e r 
moet word. 

Ek weet nie wat van die swart seun 
van Oshakati "number fourteen 
thirtyei ht" gaan word nie. Dalk sal 
hy vir 'n groat sal ri. by die Koevoe 
te aansluit, dalk sal hy sy eie Hkukas 
hop" begin of dalk sal hy na Angola 
gaan en by 'wapo PLAN aansluit. 'n 
Mens kan maar net hoop dat hy in sy 
leeftyd 'n vreedsame en onafhanklik 
Namibi'e sal beleef. 

Gebeur dit werklil 
Sing-songs 
HOE langer mens op Stellenbo ch 
bly, hoe meer absurd raak dit hier. 
Net as mens dink jy het nou alles 
gesien, dan ontdck jy w er iets wat 
JY regtig gedink het n t in storieboe 
ke en People Magazine gebeur. 

Maar wat kan me r sensasioneel 
wee as prinses Caroline e v rkra~ 
ter-kerel of die agtjari e euntjie 
wat sy ma verkrag het? WeI, ek 
weet nie, maar die sing-song in die 
Gat kom no al naby. 

Nie dat ek 'n objektiewe mening 
oor die sing-songs kan gee nie. (As 
ons nou eerlik wit wees soo Naa 
Botha altyd in yo- o-vrome TV-on 
derhoudc e.) Blot net die klanke 
wat uit die Neelsie na Die Matie 
kantoor toe oorwaai, is geno g om 
my 'n hoI kol op die maag te g e. 

Di die dat ek nie te verba s was 
om die klompie figure te sien wat 
roekeloos in die Gat rondstorm ter 
wyl 'n stellige ongestoorde - maar 
baie "cool" - orke een of ander in 
tervarsityliedjie peel nie. Maar ek 
oordryf alweer, want nie alma) h t 
treintjie-treintjie gespe I nie, Groe .. 
pie. tudente het 0 k in kringetjie 
gestaan en oos wafferse trompop 
pi s of mi ien Bitlertroep - 
hoogge kop. 

Hoekom sou enlge iemand so 
spektakel van homself wil maak? 
Vir my het dit gelyk of die Maties 
daar in die Gat bes f het: Dis inter 
varsity en ons rna t On elf net ge 
niet - al is dit nou ook deur waan 
sinnig in die Gat rond te lin er ter 
wyl die orkes "Lang Coetzenburg 
vlo i 'n waterstroom" speel en die 
res van die kampus redeli ~ epti s, 
maar to cffen geamu eerd, di 
vcrrigtin e gade laan. 

.n nou kom on eer by di werk 
like eicnaardig deel van die cg- 
tell nb sse verhaal. Want daar om 

di Jat su an die tudcnte bankva 
en sta r. Bulle va 1 ynbaar aan 
dat dit net nie "reg" al w e om tc 
rnaak f jy jou inhibit i oorboord 
ooi terwyl jy ukkel om op di 

maat van die mu iek rond te spring 
ni . Maar hulle weet nie wat ander 
daar in die au dorpie van on -.00 
Naas sa] se te doen j nie. 

Kortom: die studcnte om die at 
is die toeskouers letterlik en figuur 
lik. Hulle is te bang of te kaam om 
decl te neem - of mi kien te wy 
maar min van hulle h t eni nd r 
op ie . Hi rdie emiddelde teBen 
bosse toe kouer is du verward hy 
of sy weet nie wat om te do n om 
die lewe 'n bietjie meer interes ,nt 
te maak nie. 

Die verveling laat party bottels 
vol Ta. sie uitdrink. Ander vind ot 
vlugting in god diens of die open 
bare lcwe op • tellenbo ch. (La . e 
noemde is egter net vir men e wat 
teen geweld ekant is.) Maar min 
bcsit die awe om ni vanwee die 

hier? 
verveling ook self verskriklik verve 
Jig te word nie. Rn dit is wat k nie 
kan kleinkry nie. W arom is a1mal 
dan 0 pa ief? 

ODD 

Paranois 
As ek nou iemand was wat my kari 
ge paragrawe m t 'n aanhaling van 
N.P. van Wyk Louw wou versterk, 
kon ek ge e het dit hang ille aam 
m t die ta nasie van 'n volk. Maar 
ml die ramp v n afrikaner nasiona 
lisme is di term "volk" heeltem 1 
verdag, en buitendien kan men nie 
s6 ligtelik 'n h Ie groep men e af 
skryf ni . 

To dink ek te d dat die v rve 
Ii heid van daardie bero md mi 
ti se fi auur die tipie tellenbo - 
se stud nt wei die evolg v n ma 
r Ie st nas ie i. 0 r.rof. ampi 
Tcrreblanche sal se: 'Aparrrtheid 
het di Afrrrikanerrr alle e ee 
wat hy wou he, en nou is daarrr niks 
meer om voorrr te trrrry nie." n 
hier sit on nou. On is so 'eIft vre 
d dat on, ni s wit 1 e w rme 

PERSPEKTIEWE 
EN 

DINGE 
PIERRE DE VOS 
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Een va 
ONAFHANKLlK was voor die 
vcrkiesing di in din op Stell en 
bo ch met 'n " )roupie"aantrekkin~ 
skrag en geel balonne wat die 
"Left" vaal laat lyk het. Na "6 
Mei" taan die Onafhanklikes een 
kandidaat sterk in die parlement. 
Nou het die vraag ontstaan wat van 
die onafhanklike beweging geword 
het. Wat beplan hulle vir die toe 
koms? 

lnteressant genoeg was dit net 
die studente wat mening wou waag 
oor wat van die Onafhanklikes ge 
word het. Onder die dosente wat ty 
dens die verkiesing ywerige onder 
steuner en helper van die Onaf 
hanklike Beweging was, wou nie 
een van die genaderdes 'n mening 
waag oor wat in die ~innekri.nge. van 
die beweging aan die ang IS me. 

Mnr. Wynand Malan, die .enigste 
Onafhanklike parlementshd, het 
gese: "On is be ig met ',n t?tale 
strategiese aanslag. Ons WI} binne 
parlementere- sowel as buite-pa~le 
mentere politiek bedryf. Skakeling 
op buite-parlementere yl.ak met po 
li tieke orga msasies, poh tiek verwan 
te organisasies en individuc geskied 
reeds. Ons probeer ander partye en 
organisa ies oorreed ten gunste van 
onderhandelingspolitiek," sc hy. 
"Alhoewel ek ook uitgenooi is na 
die pas afgelope samesprekings in 
Dakar. het ek dit van die hand ge 
wys, want dit is t.ans ?ns prioriteit 
om eerder in die binneland te 
praat,' het hy aan Die Matie lJe~e 
en bygevoeg dat die t~ekom~ .me 1~ 
konflik of meerderheidspolitiek Ie 
nie maar binne die raamwerk van 
"v 'r 0 nbaarheidspolitiek." 

"Op kiesafdelingr vlak word ook 
reed georganise r vir aktiewe deel 
name aan die magspolitiek van die 
Volksraad." Volgens mnr. Malan 
wil die Onafhanklikes in die Okto 
ber-1988-verkiesing ongeveer 100 
kandidate in die veld stuur, en ook 
in die geval van moontlikc tussen 
verkicsings sal kandidate aangestel 
word. Hulle wit nie op munisipale 
vlak strydvrae aanpak nie, maar. al 
kandidate daarstel om die inwon rs 
te dien. Op infrastrukturele vlak 
word 'n nasionale kantoor met spe 
si Iicke aanstellings beplan. 

Voig ns dr. Ether Lategan, On 
A fhanklike kandidaat vir Stellen- 

die dae- Onafhanklikes 
bosch in die afgelope v rkiesin I 
praat die Onafhanklikes in "nie ras 
sige terrne". "Ek glo die toeko~s 
van die land word bepaal deur Afri 
ka. Die realitcite van Afrika moet 
in ag geneem word. Die tipe politic 
ke struktuur waarna ons soek, moet 
uniek aan Afrika wees. Suid-Afrika 
is nou in die stadium dat almal be 
sef allc Suid-Afrikaners moet bv 

van bcginsels b p~al. "Die b w~ 
.ing sal een van die dae amptehk 
ge .tig word," was s~ woorde. . 

Mnr. Piet Marais, • P-LP vir 
'tellenbo ch, is egter skepties oor 
die impak van die Onafhanklike Be 
weging: "Dr. Van Zyt Siabbert. het 
gese hy dink nie die Onafhanklikes 
kan 'n wesenlike impak op die 
plaaslike politiek uitoefen nie, hulle 

die politieke proses betrek word!" 
se dr. Lategan. 

Advokaat David de Villiers, wat 
dr. Lategan in die afg:l~p~ verkie 
sing bygestaan hct, se dl~ harde 
werk om 'n landswye beweging van 
onder te bou op me-ra sige basis." 
Volgens hom word landwyd 
gesprekk evoer en programme 

KAMPU -MENING 

sal 'n soort Afrikaner beheerde PFP 
word. Dit is ook my standpunt. Wat 
strategie en ideologie betref, is die 
Onafhanklikes is 'n swewende be 
weging." Volgens mnr. Marais het 
die Onafhanklikes "vae veralge 
mecnde idealistiese drome", en hy 
kan nie uit mnr. Malan se debatte 
agterkom wat hv (mnr. Malan) 

werklik wil he nie. 
Hy het daarop gewys dat Mnr. 

Malan reeds aangedui het dat in 
dien die PFP, die NP en die Onaf 
hanklikes om dieselfde setel kompe 
teer, die Onafhanklikes ten koste 
van die NP vir die PFP sal terug 
staan indien dit blyk dat die PFP en 
Onafhanklikes aan die kortste end 
trek. 

Hermie Bester, SR-lid virSPOG, 
het gese,:"Die Onafba~kli~e Bewe 
ging op Stell en bosch IS die eerste 
van sy soort. Die doel is ~m 'n 
landswye nie-rassige beweging te 
he." Vol gens mnr. B~ster is .daar 
geen tekort aan entoesiasme .me ~n 
sal die Stellenbosche beweging 10- 
sette lewer op ander kampuss~, 
Kovsies en RAU komeerste aan die 
beurt. 

Frans Volschenk, SR-ondervoor 
sitter, is van mening dat, in die Jig 
van die huidige politieke bestel, die 
Onafhanklike Beweging nie 'n be 
duidendc rol kan speel nie. Oit is 
slegs op plaaslike vlak - Stellen 
bosch Randburg en Somerset-Wes 
- waa~ hulle belangrike akteurs is. 
Hy se die Onafhanklikes het 'n "in 
terresante idee", maar was slegs In 
stimulant in die Suid-Afrikaanse 
politick ten op sigte van ander 
denkwyses. "Die PFP, NRP en 
wegbrekende NasionaJiste soos Wy 
nand Malan sal slegs iets kan bereik 
indien hulle 'n alliansie vorm. Die 
Onafhanklikes se gedagtes verskil 
nie veci van die van die PFP nie," 
was mnr. Vol schenk van mening. 

Anton Schoornbee, bestuurslid 
van die NP-jeugtak, se "al ons Na 
sionaJiste dra n 'protes' in ons rond, 
dit is dieselfde 'protes' wat die On 
afhanklikcs in hulle rond dra. Maar 
eer jy 'n party stig, moet jy hierdie 
'protes' in realistiese terme omsit" 

Volgens hom is die Onafhankli 
kes in hierdie stadium beperk tot 
die elite area, en hy wonder of hulle 
die innerlike krag het om bree P04 
pulistiese steun te verkry. Hy be 
skryf die Onafhanklikes as " 'n pro 
tes van die ryk middelklas". . 

Tersius Wehmeyer, voorsuter 
van die PFP-jeugtak, se "dit is mak 
lik om as drie individue te staan." 
"Die Onafhanklikes sal egter nog 
sien wat die harde realiteite van 
party-organisering behels. Hulle is 
welkom in die PFP as hulle vind hul 
planne realiseer nie." 

ON RECORD 
! Using the Ayatullah's money 
to support the Nicaraguan 
resistance. . . I think it was a 
neat Idea. (Lt. kol. Ollv r 
North) 
Woman's tennis is junk. If I 
played a practice game with 
Boris Becker when the wo 
man's final was on, we'd 
have more people watching 
us. (Pat Co h) 
Reading through the election 
manifesto of the National 
Party, published In mid-Fe· 
bruary 1987, I could not help 
recalling the wellknown ono 
logy of a bankrupt shop 
keeper who keeps on re-ar 
ranging his merchandise on 
near empty shelves without 
adding new stock. (0 car 
Dhlomo, kr tar I n r 
aal van Inkatha) 
Many voters are unable to 
continue supporting the NP, 
because of It's lack of clarity. 
The real alternatives are the 
CP and the Progs. (Andr' s 
Tr urnlcht In 'n ond rhoud 
m t L ad rshlp) 
Afrikaners may have tried to 
waltz rather than Jive, but at 
least the real Issue of the fu 
ture got an airlng.(T rtlus 
Myburgh, r dakt ur van dl 
unday Tim • m t v rwy - 

Ing na dl Dakar- afarl) 
There's nothing I can do 
about It I so I'll just have to 
go. (H ndrlk Koornhof. n f 

I van Dr. PI t Koornhof. m t 
v rwyslng no sy opro p vir 
mlllt r dl, n pll ) 
This Is a democratic country 
where parties are allowed to 
say what they want within 
the limitations of the law. 
(Mlnlst r toft I otha) 
I don't think men look good 
naked - it's not a lovely sight 
at the best of times Is it? (Sa 
mantha Fox - rlt pop- 
an r s) 

The self -respecting citizen Is 
an autonomous person. I 
don't mean autonomous in 
the world. I don't know what 
that would involve. He is au 
tonomous in his community, a 
free and responsible agent, a 
participating member. I think 
of him as the ideal subject of 
the theory of justice. 
(Mlch al Walz r) 

Eierdans oor groepswet 
"ONS het die ou uitgediende 

koloniale stelsel van paternalisme 
ontgroei, asook die verouderde b~ 
grip van apartheid," het staat presr 
dent P.W. Botha in sy opening toe 
spraak met die begin va'.l parle 
mentsittin op 31 Januarie .1986 
gese, 

Na byna veertig jaar van apart 
heid is die boustene van "aparte 
ontwikkeling" egter steeds met ons. 
Ecn hiervan is die Groep gebiede 
wet. 

President Botha het vroeer van 
iaar ge c die Groepsgebiedewet "is 
geen heilige koei nie", en nuwe ver 
wagtinge i geskep. Hierdie verwag 
tinge i na die verkiesing die nek 
sl g to edien toe die regering laat 
blyk het dat daar strenger opgetr~e 
sal word teen persone wat onwcttig 
in ogenaamde "grys gebicde " 
woon. 

Tydens die verkie ingsveldtog, 
het Babelse verwar,rin.l& ontstaan. o~r 
die toekoms van hierdie wet. Dit IS 
veroorsaak deur die verskeidenheid 
van. tandpunte wat NP-kandida!e 
oor die Groeps ebiedewet gehuldig 
hct, "Every election meeting plat 
form on which one of them takes a 
stand reveal a new pattern to the 
dance. More axtraordinary, you so 
metimes get two totally different 
versions from a duo appearmg on 
th very arne night and under the 
very same spotlight," het Dale Lau 
tenbach van The Argus oor die NP 
se standpuntinname geskryf. 

Ten pyte van sy "heilige koei" 
uit praak het president Botha ty 
den 'n v rkie .ingsvcraaderlng op 
Ermelo et woongcbiedc is van 

Hoe vool lY cor dia oopstal van woonaanhede 
op kompus vir all rossa? 

Jannla Durand 
Ek gee nie om nie. Ons is tog almal mense, 
wat is die groot bohaai oor? 
Jackie May 
I t is important that this should be done ... 
these places should be open to all races, it 
just should be like that. 
Platar Jordaan 
Ek dink dis 'n goeie idee. Dit moes al lanka! 
gebeur het en dis noodsaaklik dat di stap 
geneem word. Hierdie i mos Stel1enb~sch 
en die mense spo dat hulle Onafhankhkes 
is ... 
Janni de W t 
Die tyd is ryp dat dit sal moet gebeur. Dit i 
tog dle rigting waarin dinge gebeur, maar dit 
moet 'n geleidelike pro es wees en m nse 
moet nog teed kan ki s of hull in 'n ge 
kleurde of gemengde be igheid wil bly. 
Johannes Otto 
Dit moet oopg stel word ... Ons i tog almal 
tudente op tellenbo ch, on gaan aam 

klas toe ... ons almal moet dieselfdc behande 
ling g niet. 
G mot de Klerk 
Dit is 'n goeic voor uel. Dit sal goed wecs as 
ons mekaar beter kan leer ken, ommer al in 
die koshuis waar die atmo feer reg is vir 'n 
eenheisgevoel, 'n samehorigheidsgevoel. 
D nck G rml huys 
~ k voel positief daaroor. Ek voel hulle het 
ook 'n reg tot hierdie dinge, God bet on tog 
almal gelyk emaak. 
Mnr. X 
k verkie om nie op hierdie stadium vir jou 

'n uitlating hieroor te gee nie. Ek wil nie he 
dit moet gedoen word nie, maar ek het my 
redes ... 
P tria Swanaveld r 
Ek is nie so ten gunste daarvan nie. Daar is 
te vee! bykomplikaqie~ en ek dink ni die t~o~ 
rie gaan so go d by die praktyk nan luit me. 

die grootste belang en dat die be 
ginsel nie geskrap sal word solank 
hy aan die bewind is nie. Die minis 
ter van Nasionale Opvoeding, mnr. 
F.W. de Klerk, het tydens sy verkie 
singsveldtog gcse afsonderlike 
woongebiede is 'n "voorvereiste vir 
stabilitelt." Die moontJikheid van 
wysiging is nie uitgesluit deur die 
minister van Wet en Orde, mnr. 
Adriaan Vlok, nie. By het gese "'n 
instrument wat stomp geword het, 
moet reggemaak word. II 

Tydens 'n vergadering op Kraai 
fontein is die LP vir Wellington. 
mnr.. Giel Malherbc, uitgevra oor 
die Groepsgebicdewet en sy reaksie 
was: "Mcneer, hy bly staan. Kraai 
fontein bly blank. n Die minister van 
Finan ies, mnr. Barend du PIes i , 
het die platform met mnr. Malher 
be gedecl en in sy antwoord gepraat 
van beginsel , groepe, redelikheid 
en die individu, en gevra: "Is dit rc 
delik dat 'n Kleurling professor ge 
forscer word om in die agterbuurtes 
te woon?" 

Die Wet op Groepsgebiede, nom 
mer 36 van 1966, bepaal byvoor 
beeld dat 'n swartrnens, "enigie 
mand (is), wat 'n lid van 'n inboor 
lingras of -starn van Afrika is", of 
iemand "wat gewoonlik daarvoor 
dcurgaan", 'n "onbevoegde per 
soon" is om in 'n gebied te gaan 
woon wat as blanke gebied gepro 
klameer is. Gcmende paartjie 
word ook hierby inge luit. 

'n Hofbeslis ing enkele jare ge 
lede het be lis dat men. e nie uit 'n 
woning gesit mag word tcnsy alter 
naticwe huisvcsting beskikbaar i 
nie, Soo. minister Pik Borha egter 
op zcmerk het, is dit nroblernatie 

om duisende mense wat in "vcr' 
keerde groepsgebied" woon uit re 
sit, weens die groot tekort aan be' 
huising vir gekleurdes. Daar word 
beraam dat meer as 60 000 menSe 
in Hilbrow aileen "onwettig" da r 
bly. 

Prof. Willie Esterhuyse skryf in 
sy boek, Afskeid van apartheid. oor 
die effek wat die groepsgebledews' 
op die samelewing het. "Die SkCI' 
ding van mense op grond van hulle 
velkleur in parke, hysers en hotell~ 
het baie men e met die idee gelna 
dat dit moreel reg is om men e ~r. 
grond van hul velklcur te SkCI, 
skryf hy. 

Adam Small, Suid-Afrikaan C 
digter, akademikus en dramaturf 
verwy na die problemc wat dc~r 
die wet op aparte geriewe en ddt: 
groep gebiedewet geskcp wo~ 
"This question had been botheflng 
me for years," se hy. "How do y~ll 
explain the mechanics of apartheid 
to a three year old boy?" 

In sy toneelstuk "The Orange 
Earth" wil Adam Small, die hart .. 
seer wat deur die Wet op ApartC 
Geriewe en die Groepsgcbiede gc" 
skep word, aan die gehoor verdui~e' 
lik: HI coined a phrase - 'Going 
around the back door' - in the pia) 
because that is what it has been all 
the time. In the play I ask whcthCJ 
people know how this law damage 
the psyche, soul, spirit, mind and 
. ocial development of a young per .. 
~on " 

Hoe dit ook al sy, "onbevoep,.dt 
persone" wat in Woodstock, lId 
brow en Mayfair woon, sa) steed" 
binn die onmiddelllike toekorm nte; 
snags ru tig kan slaap nie. 
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VIr yd 
SA loop • In 

Wat het u laat be luit om deel te 
",cern aan die gesprck met die ANC? 
Ek het 'n uitnodiging van Jdasa ge 
kry om deel te wees van 'n groep 
Suid-Afrikaners, waarvan die meer 
derheid Afrikaners, wat gegaan het 
met die idee - nie om te onder han 
del nie - maar om uit te vind, om 
ondersoek in te stel. My belangrik- 
te oorweging was die feit dat ons 
land hom in 'n krisissituasie bevind. 

Was hier vreedsame omstandig 
bede, die vooruitsig van 'n vreedsa 
me skikking, en was die ANC net 'n 
onbelangrike randeier wat probecr 
aandag soek deur nou en dan 'n 
b?m te plant, sou ek nie gegaan het 
nre. Maar die teenoorgestelde is 
waar. Die ANC het boonop histo 
nes diep wortels in die swart ge 
mecnskap en is 'n uiters belangrike 
a.kteur op die Suid-Afrikaanse poli 
t!cke verhoog. 
~orns word dic kritiek gclug dat 
wapo en die ANC poog om die in 

t Iligcnsia a n bul kant te kry en dat 
per one wat met hierdie organisasies 
J csprck voer bloot gekoopteer word. 
y kan net gekooptcer word as jy 
met sterre in jou oe na die ANC 
aan. Ons groep was deeglik krities 

leenoor die ANC. 'n Mens moet net 
kYk na die resultaat van wat plaas 
rcvind het. Ons het weI ons verskil- 
e gehad. Die vraag is egter of ver 
~oening in Suid-Afrika moontlik is 
Jndien 'n beweging wat deur soveel 
!o;Wartmense aanvaar word, nie hier 
crken word nic. Selfs meer gernatig 
de swartmcnse wat reeds die afgelo 
pc tyd met die regering oor 'n 

M ENSE onderhandel net met ie 
mand wat 'n AK 47 in sy hand 
~~t, as hulle nie hul eie belange op 
IC hart dra nie," het prof. Fanie 

Jacobs, KP-LV vir Losberg(Pot 
chefstroom), Dinsdag tydens 'n 
etensuurvergadering aan studente 
gesc. Hierdie is cen van vele ont- 
telde krete wat gevolg het ml die 
~eelbesproke "Dakar-safari" van 
n groep oorwegende Afrikaners. 
Veral die bomontploffing in Jo 

gannesburg verlede week en 'n uit- 
etaling deur die regering va n 
feer as een miljoen rand aan slag 
o Iers van die Langa/Uitcnhage 
vOorval in 1985, het weer nuwe 
vrae laat ontstaan rondom gesprek 
~et die ANC en die regering en 
~Ie gebruik van gcweld vir politie- 
e doeleindes. 
"Bulle het die laagste vorme 

van diktatute gaan besoek en ek 
vru myself af: 'Wat het hulle dar r 
aan sock?'," het die Sk-voors it 
ter, Chris Jacobs, aan Die Matie 
gesc. 

'Nicolas M),burgh, voorsitter 
~~n die Populere Studcnte Allian 
~IC, het gese die bomontploffing in 
d ohannesburg het weereens bewys 
A. aNt niks deur gesprek met die 

. C bereik kan word nie en na 
die groep as "useful idiots" ver 
d'YS, vir wie die volgende besoek 
alk aan Moskou is. 
I "As 'n mens na politieke declne 
flIers as nuttige idiote wit verw)'s, 
ici?ct jy aanvaar daar is nuttige 
h l~te van kommunisme en apart 
o cld. Ek is hier as nuttige idioot 
t.P oek na dcmokratiesc alterna 
n'ewe, en ek gaan my so nuttig as 
b 100ntlik maak," was Ian Lieben 
S~rr., Idasa verteenwoordiger op 

~lIenbosch se reaksie hierop. 
Iy ,c die ANC sal kwalik die 

• 

moontlike Nasionale Raad gepraat 
het, het dit duidelik gestel dat daar 
nic wesenlike vordering gernaak 
kan word eer die ANC ontban word 
nie. 

Ons blankes kan nie met oogklap 
pe aansit en die ANC probeer weg 
wens nie. As swartmense onteenseg 
lik wys hulle is relevant, kan ons dit 
nie ignoreer nie. 
Vocl die ANC hy is nog in beheer 
oor wat in die "township" gebcur? 
Ek kan hier vir jou net my eie opi 
nie gee. Ek is bevrees daar is tans 
duidelik 'n proses van radikalisering 
in die "townships" aan die gang. Ek 
dink nie die ANC het meer beheer 
oor aIles wat in die "townships" ge 
beur nie. My vrees is dat dinge in so 
'n mate sal handuit ruk, dat die 
ANC net agterna sal moet hardloop 
ten einde sy geloofwaardigheid te 
bchou. 

Die ANC is 'n bree koalisie met 
Afrika-nasionaliste, Kommuniste, 
Christene ... en hulle stel belang 
daarin om ook die Blankes hierby in 
tc skakel. Ek vrees die dag wanneer 
die witmense sal vcrlang na die dae 
toe die ANC nog gematigd ingestcl 
was en bereid om met ons te gesels 
oor ons belange en vrese. Radikales 
in die townships stel nie meer be 
lang in wit belange nie. Ons is besig 
om vir onsself 'n 1at te sny. Die 
goeie bedoelings wat daar nog in die 
swart gemeenskap bestaan, is vin 
nig besig om vernietig te word. Ons 
tyd loop vinnig uit. 
Wat gebeur as die A NC ontban 
word? Sal by opbreek sodat ledc 

• 
Ult 

hulle vir p rtypoliti k k n b gin or 
ganiseer? 
As jy mense onder druk plaas en 
daar is 'n gemeenskaplike vyand, 
word 'n eenheidsgevoel geskep. 
ANC-Iede veg in die eerste pJek 
sa am teen Apartheid ... dit vestig 
solidaritcit onder hulle. As die si 
tuasie normaliseer en die bed rei 
ging verdwyn, tree ander kragte in 
werking en kan ek my voorstel dat 
'n herrangskikking sal plaasvind. 
Maar tans Ie die ANC klem op soli 
dariteit en nie-rassigheid. 
I ANC-Iede nog po iti f oor di 
tockom? 
Bulle moet eenvoudig optimi ties 
wees. H ulle sien huh elf as 'n revo 
lusionere beweging wat na 'n Ka 
naan streef. Hulle b sef e t r dat 
die Suid-Afrikaanse owerheid uiters 
magtig is en dat daar nie historiese 
voorbeelde van 'n suksesvolle rewo 
lusie in 'n geindustrali eerde ge 
meenskap bestaan nie. Hulle weet 
ook daar kan nog in die toekoms 
baie verwoesting plaasvind. Dit sal 
nic net hulle skuld wees nie, maar 
ook die van die huidige regering 
wat glo hy kan die ANC militer 
oorwin met ander woorde sonder 
om hulle politieke betrokkenbeid 
toe te laat. 

Daar rus dus 'n groot mede-ver 
antwoordelikheid op die regering 
om 'n realistiese vooruitskatting te 
maak van die situa ie. Die regering 
is dalk meer relevant vir die rigting 
waarin die ding ontplooi as wat die 
ANC is. 
Hoe was die roep oor 

In Dakar bran 
Deur ELMAR MAREE 

gewapende stryd ccnsydig kan op 
hef, aangesien dit hul enigste be 
dingingsmiddel teen apartheid is. 
"Die ANC en die Dakar-safari 
was verdeeld oor geweld, veral 001' 
ongekontroleerde geweld. Geweld, 
hetsy fisies of struktureel, moet 
afgekeur word, want hoe langer 
dit aanhou, hoc meer sal 'n nuwe 
regering geforseer wees om die 
sclfde onderdrukkende rnaatreel 
toe te pas as die huidige rege 
ring," het mnr. Liebenberg gese. 

Mnr. Jannie Gagiano van die 
Depart ment van Politieke We 
tcnskap sc die AN me en geweld 
is geregverdig wanneer 'n bewind 
nic die toets van moderne legitimi 
tcitsbeginsels kan slaag nie. 

"Die Suid-Afrikaanse regering 
slaag byvoorbeeld nie die toets 
van elektorale legitimiteit nie, 001- 
dat dit slegs deur 'n minderheid 
van die Suid-Afrikaners verkies is. 
Die ANC bied hulself aan as 'n 
nasionale beweging wat baie beter 
gcloofsbriewe het om swart mense 
te verteenwoordig as die eng geba 
seerde blanke regering. 

" 'n Regering kan ook op lcgiti 
miteit aanspraak maak omdat hy 
die samelewing op 'n vinnige en 
drastiese wysc gaan verbeter ten 
behoewe van die minderbevoor 
regtes daarbinne. Die vereistes 
wat die revolusionere legitimiteit 
slcer stel, kan nie deur 'n bewind 
bcvredig word wat homself pro 
beer voorstel as 'n mag teen die 
revolusionere transformasie van 
die Suid-Afrikaanse samelewing 
cn wat sy eie meriete soek in die 
gestadige hcrvorming wat plaaslik 
voorkom nie.," het mnr. Gagiano 
gese. 
fly meen beide die regering en die 
A NC gebruik geweld as 'n politie 
ke middel en die debat gaan nie 
net oor die gebruik van geweld per 
se nie, maar oor die rcdcs wat al 
twce as regverdigin ver kaf. 

~n 
"Van die twee trydende partye 

is dit veral die regering wat gen ig 
is om die legitimiteitsdebat onder 
bomme en lyke te be rawe, Mi - 
kien jui omdat die legitimiteit 
saanspraa van die regering op 
sulke los e skroewe staan," het 
mnr. Gagiano ge c. 

Mnr. Liebenb rg meen verder 
die Suid-Afrikaan e politick is nie 
so simplisties dat een organis ie 
aJ die beheer in die townships' het 
nie. "Die ANC het wei 'n groot 
mate van beheer, maar nie volle 
bchccr nie - net 00 Genl. Mag 
nus Malan nie volle beheer oor 
SA '!I optrede het nie," het by 
gese. 

"Die partye wat aan die onder 
handelende skikking gaan deel 
ncem sal uiteindelik bepr al hoe 'n 
nuwe ekonomie e tel el al lyk, 
Huidiglik staan die AN 'n eko 
nomie e beleid voor wat beru op 
'n gernengd konomie. Die cko 
nomic sal aan ewend word om die 
na ionale en politi k do 1 tiling 
van die ANC regime uit te bou. 
Na ionaliserin van kapitaal-in- 
ten. iewe org nisas ie 0 myn 
en banke, . al wei plaa: vind, rna, r 
'n groot mote van ekonomie e vry 
heid sal aan die re gelaat word. 
Bcheer oor die ekonomie s 1 ond r 
andere g bruik word vir die ophef 
fing van die swartemen e e osio 
ckonomiese ornstandighede," het 
mnr. Liebenb rg ge e. 

Mnr. Gagiano vcrwag dat die 
ANC vrede sal maak met bai 
konomiese noodsaaklikhede 

waarmee hull, tan om idcol 
giesc redes ontevrede is, "nes die 
Afrikaners na bewindsaanvaar .. 
ding in 1948 vredc gemaak het 
met elemente van die kapitnlistie 
sc stclsel waarteen baie van hulle 
Icier. in die twintiger- en dertiger 
jare geskop het." 

Vol gens Mnr Peter G strew, 

Prof. G rhard Era mu 
t ny. 
di toer? 
Ek g10 almal het met 'n baie b ter 
begrip van di Suid-Afrikaans di 
lemma teruggekorn. Lede het besef 
d t dit 'n unieke en waardevolle ge 
leentheid was. Daar was ook 'n be 
sef van die lang en moeilike pad 
wat voorle en dat aile moontlike 
druk op die regering en die ANC 
uitgeoefen sal moet word om me r 
konse sics te maak. 
Dit Iyk aa die einde v n di da of 
witmen e e vern am Afrik ner 'n 
oorh r nde vr e h t om w rklik 
t h norm, 'n r vir "w t in die 
re v n Afrik eb ur h t", 
Die rede hoekom die Suid-Afri 
kaan e blankes nie di implikasies 
van die vereiste versoening kan 
voorsien nie, i onder ander omdat 
hy die slagoffer is van jare . e propa 
ganda en omdat hy bederf i d ur 
die voorregte van apartheid. Dit i 
apartheid wat van klein af ons kin 
der apart hou en die re ultaat i 'n 
onvcrmoe om bym kaar te kom, te 

If 'n lat 

ver .oen en amp r 'n arrogansie '\ 'at 
hom nie 1 at be ef dot hy die 1 nd 
met ander mo t de J nie. Ons m dia 
vo d nie die gewon man op oor die 
onvermydelike veranderings wat 
wag en die implika ies daarvan nie. 

Die politicke kuItuur van apart. 
heid ontneem ons van die nodigde 
insig en sensitiwiteit, wat in ons ei 
belang ver i word ... ons k n dalk 
die grootste la offers van apart 
heid word. 

Deur die implimentcring van die 
ideolo i von apartheid di krediteer 
ons die ogenaarnde Wester, e waar 
de wat ons 0 graa in di to koms 
bchoue wil len die r. stet. el di 
howe, kapitali me, ensovoort : En 
nou dat on so skielik 'n bolla li or 
'n bandves v n m nseregte maak, 
kyk swartmensc bai suspisieus 
daarna. 

Diegene wat altyd hap r oor wat 
in die res van Afrika gebeur, rno t 
eerder waarsku oor die foute wat 

(V rvolg op bl. 16) 

ie? • 
I • • • 

militere woorvo r ler van die PI P, 
b skou die AN hul elf nic as 
kornmunisties of Marxi tie ni. 
J lulle glo in 'n veelparty dernokra 
sic, en hy e "th AN has indica 
ted in Dak r th t they initiated 
discu isions bout how the Free 
dom Charter c n be elaborated 
into constitutional tructures." 

Volgen. mnr. Gagiano sal almal 
w t voord I trek uit die huidi e 
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GESPREK 
Deur (Vervolg van bl. 15) 

ons nie moet herhaal nie as om n I 

bangmaakvoorbeelde te noem. Vcr· 
der moet die swartman in Suid 
Afrika se posisie geevalueer word I. 
terme van plaaslike realiteite, e 
nic met verwysing na een of ander 
land soo Ethiopie me. 
U het tyden die verkiesing u stcun 
aan die Onafhanllke teegese. Hoe 
ien u die bew ging e rol vorentoe? 
As die Onafhanklikes nie 'n Ian 
tcrmyn visie het van nie-rassige p 
litiek, met die totale verwyderin 
van die apartheidsbestel en die aan 
spreek van wart politieke a pira 
sics nie, loop hulle die gevaar on' 
maar net meegesleur te word deur 
die beperkte en toenemend irrele• 
vante wit politiek. 

As jou enig te terrein die parl . 
mcnt is, word jy beperk tot :n 
klomp spelreels wat meebring dat J) 
nie effektief teen die regering k~n 
vcg nie. Die Onafhanklikes het die 
uitdaging om nie-rassige, inklusieWe 
politick te eksploiteer en te benut 
Hoe k n 'n men ver eker dat 'n 
po t- p rtheid Suid-Afrikaan e rt 
gering 'n h ndve van m nseregte I 
re pekte r? 
Emgiets wat lyk oos die voorti et 
ting van apartheidsvoorregte he! 
die ANC lede onmiddellik af e 
keur. Wat betref basi esc mensere . 
tc, iets soos vryheid van godsdien~ 
het hulle nie probleme nie. As '. 
nuwe regeringstelsel in Suid-Afrik 
dcur 'n bloedige stryd voorafgeg~an 
word, vrees ek dat 'n nuwe regenng 
moontlik nie die regte van individue 
sal kan verseker nie. 

As 'n nuwe bestel deur ware on 
derhandeling en bedinging tot sta.~d 
kom, sal blankes nog uit 'n post Ie 
van mag kan beding. 'n Handve 
van menseregte moet legitiem tot 
stand kom. As die man in die straat 
voel hy het deel gehad in die onto 
staan daarvan, al hy 0 'n handvc 
re pekteer. Die huidige wette Vll 
Suid-Afrika word juis nie deur die 
wartrnense aanvaar nie omdat hu1i 
Ie nie betrokke was by die op te 
daarvan nie en omdat dit nie hoi 
regte akkomodeer nic, 

nodig deling N· e-rassige onder ha • 
IS 

cis dat politieke mag vanaf die hui 
dige minderheidsregering oorgedra 
moet word aan 'n legitieme meer 
derheidsregering? Is dit nie waar 
dat slegs dit die basiese ei , naamlik 
die erkenning van menseregte, sal 
bevredig nie? Hier kan ons almal, 
P.W. Botha inkluis, in 'n demokra 
tiese pro es on bydra lewer oor hoe 
'n nuwe bedeling moet Iyk. 

Die regering volg egter tans 'n 
tcgnokratiese beleid, met die hoop 
dat politieke eise sal vervaag indien 
aan mense se materiele eise voldoen 
word, en ongeloofwaardige swart 
leiers gekoopteer word. Hierdie be 
lcid beteken net die verhoging van 
konflikpotensiaal. 

Vir my impliseer demokrasie 
daardie pro es waardeur die indi 
vidu ongehinderd en ongekwalifi 
seerd sy opinie of stem kan uit 
bring, binne die raamwerk van 'n 
staatsbestel wat alle basiese vryhe 
de waarborg. Ons staatsbestel is on 
aanvaarbaar volgens hierdie defini 
sie en so ook die prose se waarin 
mense geforseer word om hul opinie 
te lug, naamlik deur geweld. 

'n Demokrasie sou byvoorbeeld 
impliseer dat organisasies wat dis 
krimineer op grond van ras (soos die 
AWB, KP en NP) nie toegelaat sal 
word om vrylik te funksioneer nie, 
want hulle oortree een van die ba 
siese beginsels van natuurlike ge 
lykheid. Dergelike organisasies sal 
in hul ideologiese benadering 'n be 
dreiging wee vir dit wat juis mo 
reel geregverdig i . 

Ek hoop egter dat Afrikaners be 
tyds die aard en emosies rondom 
hulle eie "vryheidsoorloe" teen die 
Britte, die gruweldade en die be 
skuldigings van Nazi-isme waarmee 
protes beantwoord i , in herrinne 
ring sal roep. Dit is dalk die enigste 
onbesoedelde deel van ons gem oed 
en bied seker die mees belangrike 
les wat die geskiedenis ons kan leer. 

DIE koor van stemme wat tans ver 
eistes uitroep (en dit self verbreek) 
vir die begin van "vreedsame onder 
handelings", dat "sinnelo e ge 
weld" opgeskort moet word en dat 
die instelling van 'n nuwe regerings 
vorm op "demokratiese beginscls" 
gcbasse r mo t word, bly 'n fa ine 
rende verskyn el. 

1 P-Ieier verklaar hul elf met 
eentonige reelrnaat bercid tot on 
dcrhandeling, mit dit gaan oor die 
manier waarop "magsdcling" geim 
plimenteer kan word. Die nuwe be 
deling na sodanige onderhandelings 
moet tog verscker dat die blanke 
minderheid steeds die behercnde 
aandeel van politieke mag behou. 

NP leiers verwerp hierdie aanty 
ging en wys op soveel vredeliewen 
de, gematigd swart leiers wat be 
reidwillig is tot onderhandeling - 
asof hulle die regering vertrou. 'n 
Organisasie wat vir 53 jaar lank tot 
in 1962 tot moedeloosheid gepoog 
het om vreedsaam verandering te 
bcwerkstellig, word uit~e onder as 
die oorsaak van die politieke chaos 
wat hers. Bulle han mos geweld 
aan. I Iulle is mo Kommuniste, deel 
van die "totale aanslag". 

Wanneer gaan ons mense besef 
dat hierdie onrus die gevolg is van 
onaanvaarbare politieke en sosio 
ckonomiese omstandighede? Wan 
neer gaan on be f dat vreed arne 
naa be taan tussen wit en swart net 
moontlik i. na die aanvaarding van 
mekaar se menswaardi heid? Die 
AN e beleid van nie-ra igheid in 
'n nuwe Suid-Afrika maak nie voor- 
icning vir die identifisering van 
" roepe" waartu en "mag deling" 
n diu SL I wees nie. Die ANC sal gc 
volglik n oit sy veldtog teen die 
Suid-Afrikaanse regering staak nie, 
want die regering verstaan nog nie 
wat onderhandeling beteken nie. 

kcnde polarisasie wat hierdie spi 
raal van geweld meebring. Kort 
voor lank sal rasionaliteit totaal in 
die slag bly, met die klcrnverskui 
wing van anti-Regering versus pro 
Regering tot anti-Blank versus pro 
Blank. Dan sal ideale van 'n nie-ras 
sige en vreed arne toekoms verlore 
gaan. Hierdie verloop kan aileen 
vcrhoed word deur die NP-regering 
te wys op die belang van 'n nie-ras- 
ige to koms. Veldtogte soos sank 
sic is gemik op druk van hierdie 
aard. 

Met nie-ra sigheid as sentrale 
t.ema van die onderhandelingspro 
scs, wat kan die regering se posisie 
wees ten op igte van die legitieme 

Die re ering e indoktrinasie pro 
gram wat "sinnelo e geweld" so 
emotief en welsprekend verwerp, 
sien selde die ander kant van die re 
gering se geweerloop raak. Die re 
gering het pas meer as 'n miljoen 
rand uitbetaal aan beseerdes van 
die 1985 Uitenhage debakel, toe 
twintig begrafnisgangers doodge 
skiet is. Nadat die Kommi aris van 
Polisie hierna die rapportering van 
sulke gevalle verbied het, is nog 'n 
basiese reg van 'n vry amelewing 
daarmee heen. 'n Mens wonder hoe 
sien die swart man die ANC se "sin 
nelo e eweld" en die van die rege 
ring. 

Die ergste van alles i die onge- 
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s- koor mor oor sangaand. • 
D B tuur, US- koor skryf: 
H IERMEE wil ons ons misnoee te 
ken'}e gee oor die swak organisasie 
war met die prestige-geleentheid, 
die Matie-sangaand van 14 Mei, 

paard gegaan het. 
Die bclangrikste aspek van eni 

ge sangaand is die klankkwaliteit 
wat deur die gehoor aangehoor 
Word. Wanncer 'n geleentheid 
00 die in die stadsaal aangebied 
word, moet goeie klankversterking 
ebruik word van wee die swak 

akoestiek. 
Donderdagaand was slegs een 

w rkende mikrofoon beskikbaar, 
war heelternal onvoldoende was 
vir die geleentheid. Selfs die sere- 

moniemeestcr was onhoorbaar. 
Vir 'n minirnale bed rag kon die 

ASVS 'n goeie klanksisteem ge 
huur hct, wat van die aand 'n tref 
fer sou maak. Teen R5 per kop 
was die ASVS die moeite aan die 
gehoor verskuldig. As die geleent 
heid (soos in die verlede) in die 
Endlersaal aangebied is, sou die 
probleme glad nie opgeduik het 
nie. (Na wat verneem word, is 
daar 'vcrgcct' om die Endlersaal 
vir die aand te bespreek.) 

Voorts het die Universiteitskoor 
tot op datum nog geen skriftelike 
uitnodiging ontvang om by die ge 
leentheid op te tree nie, en moes 
mondelings verneem dat die koor 

• 
wei uitgenooi is. 

Bogenoerndc dui op 'n hoc mate 
van onprofesionaliteit aan die kant 
van die organiseerders wat 'n pres 
tige geleentheid gekelder het. Juis 
omdat dit geborg word, behoort 
die organisering op 'n hoer stan 
daard te wees. Die US-Koor e di 
rigent, Acama Fick, is glad nie ge 
nee om onder soortgelyke omstan 
dighede by 'n ASVS-geleentheid 
op te tree nie, veral aange ien 
daar baie swak aan die versoek om 
beter klankver terking gehoor ge 
gee is. Die ASVS moet sonder 
twyfel van die probJeme werk 
maak sodat die Matie-sangaand . e 
reputasie in ere herstel kan word. 

• • .maar die ASVS stel sy saak 
Fritz Brand, SVS-voor it 
t r, antwoord: 
IN reaksie op die brief van die be 
tuur van die universiteitskoor, 
ou ek graag die volgende sake 
wou regs tel. 
• Ons is dit eens met die US 
koorbestuur dat wanneer 'n sang 
a~nd aangebied word, klankkwali 
teu 'n prioriteit moet wees. Die 
fcstuur van die stadsaal van Stet- 
enbosch het die ASVS verseker 
rat die klanksisteem soos gemstal- 
eer in die Stadsaal nie aileen vol 
doende is nie, maar ook in 'n wer 
kende toestand verkeer. Omstan 
dkighede het hulle ongelukkig ver- 
eerd bewys. 
• .Wat die bespreking van 'n ge- 
klkte lokaal, en by name die End 
ler aal bet ref, is dit verkeerd om 
te beweer dat daar vergeet is om 
renoemde lokaal te bespreek. Die 
bndlersaal is reeds vroeg in die 
Jaar deur die US-Blaasorkes be- 
preek. Daar is wei met groot 
moeite gepoog om die betrokke 
huurders te verskuif 'n aksie wat 
'eblyk het onmoontlik te wees. 
Die ASVS wou nie die datum 

van die sangaand, wat reeds vas 
gestel was, verander nie, omdat 
dit juis ontwrigtcnd op die kore 
sou inwerk. Sommige kore hct k 
eksplesiet versoek dat sodanige 
verskuiwing nie gemaak word nie. 
• Om te beweer dat daar geen 
skriftelike uitnodiging aan die US 
koor gestuur is nie, is ook foutief. 
Daar is formeel briefwisseling ge 
voer met die Universiteit se kul 
tuurbeampte, mnr. Bart Cronje, 
wat ook optree as die US-koor se 
amptelike bestuurder. 

Hierdie uitnodiging is ook mon 
delings bevestig en is deur mnr. 
Cronje aan die koorbestuur oorge 
dra. 
• Die ASVS-bestuur was werklik 
verbaas om te verneem van die 
sterk houding wat me. Acama 
Fiek, US koordirigent, volgens die 
koorbestuur ingeneem het, betref 
fende soortgelyke toekomstige 
sangaande van die ASVS. 

Dit is verbasend, juis omdat die 
bepaalde probleme met haar per 
soonlik uitgeklaar is, en sy reeds 
op daardie stadium aangedui het 
dat y weer aan die ASVS Matie- 

sangaand sou deelneem. 
• Daar mo t to gegee word dat 
die klankkwaliteit nie op .. tan 
daard was nie, maar dat dit In 
pre tige gel entheid gekelder het, 
is te betwyfel. Hierdie telling 
word beves tig deur die volgende 
aanhaling uit 'n brief van mnr. 
Pieter van der Westhuizen, diri 
gent van die N.G. Studentekerk 
koor, aan die ASV : "Graag wil 
ek julie die versekering gee dat dit 
vir my en die kerkkoor altyd 'n 
vreugde is om by die Marie-sang 
aand te mag optree. On waardeer 
dit dat julie ons gevra het! Verder 
wil ons graag die be tuur vcr eker 
dat on die hoogste waardering 
het -dat julie sulke aande organi 
seer en dat dit juis die ASVS i 
wat met 'n kultuuraand oveel 
ukses b reik. Baie hartlik gel uk! 
En doen so voort!" 

Geen geleentheid is egter fout 
loos of kan nie verbeter word nie. 
Daarom onderneem die ASVS-b - 
stuur om die ASVS Marie-sang 
aand uit te bou na 'n nog groter 
kultuurgeleentheid op die Stellen 
bosse kultuuralmanak. 

Werkersunie ond en 
hulp van N sas 
nr. Ebrah m Pat I: 

t ,u vrltyad 
Work r Un on skryf: 
K verwy na die artikel 'Unie vir 

werker op U gestig' wat in Die 
Mati~ v~n 7 Mei ) 987 verskyn het, 
en wil hierrnee een ern tige wanin 
druk uit die w g ruim. 

Die Matie beweer dat "'n Uni 
in die afgelope t)'d met behulp van 
Nu as en die Univ r iteit werkersu 
nie van die Univer iteit van Kaap 
stad ge tig (i )." Geen bronne i 
aangehaal om hierdie bewerin te 
staaf nie. 

Ons wil graag die volgende feite 
beklemtoon. 
.Ons vakbond, die University 

and Allied Workers Union, i be i~ 
om aktief te org ni eer op die Uni 
ver iteite van Kaap tad en St llen 
bo eh en die kiereilandse echni 
kon. Lidmaat kap i oopg tel a, n 
werker op t r j"r in tan ie . 
• Te telJenbo eh het 'n groot aan 
tal w rker hul wetlike re~ om vry - 
lik by die Unie aan te luit uitgeoe 
fen. Ons het reeds lede in die me s 
te van die groot afdelings soo Tui 
ne en terr inc, Ko huise, Neel ie, 
In tandhouding en sommige fakul 
teite. 
• Ons het geen amptelikc kontak 

Geklassifi eerd 
vertensie kan 
in Die Mat! pI a 
word. Handig 9 - 
skrewe ad rt nsie 
in by die SR-kantoor 
of plaas dtt in Die M - 
tie-no bus in die Ne 1- 
sfe-loopgang. 

IINSIG 
Hoekom bid? 
As ons rna r net kan he f dat on on 

grootsre hoogtes op n kni bereik. 
As ons maar 0 t kan be f d t J on bid 

dan werk (1 id. 
As ( ns maar 0 t 1 

k 

m t Nusas te Stellenbosch of elders 
nie. NUSt het ook een rol ge p el 
m t die tot tandbring of gr i v n 
die Unie op Stellenboseh ni . In 
teendeel, on. uni e b leid i dat 'n 
ern tige werkersorganis sic alle n 
lik d ur werker self uitg bou kan 
word. Daarom is ons nie ten gun t 
dat tudente werker organi e r, of 
If help om hulle te or aniseer 

nie. 
• On is gretig om oeie verhoudin 
ge met. di dmini: tra ie op te bou. 
Di voorverei te van ulke 0 i 
verhoudinge i die b . t an van 'n 
sterk, demokratiese werker organi- 
asie, wat die belange van die wer .. 
kers op 'n effektiewe manier voort 
it. 
On voer huidiglik am sprekin 

met die administra ie op n infer 
mel ba is. Op hierdie tadium wit 
on n uitlatin s oor hi rdi 
m pre ing m ak nie. On lede 
word natuurlik via on trukture op 
'n ~ere Ide bas i in eli 0 r v rwi - 
kelings. 
( 'n Brief met dieselfde strekking if 
van mnr. Jaco Malan vall Nusas 
Stellenbosch ontvang. Di Matie 
vra om verskoning vir enige onge 
rief wat deur die onjuiste berigge 
wing veroorsaak is Red.) 

(021) 
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B RNARD 
THE combination of Schumann 
and Mahler for the CTSO City 
Hall performance on Thursday, 
July the 30th, proved to be a well 
chosen and successful one. During 
the first half, Schumann's melan 
choly cello concerto in A minor was 
performed, followed by the exciting 
l st symphony of Gustav Mahler in 
the second half. 

The arrangement of the orchestra 
was a departure from the norm. 
The second violins were seperated 
from the first violins and seated on 
the right-hand side of the podium. 
The conductor, Elyakum Shapirra, 
believes that many aspects of the 
musical architecture inherent to the 
work of both composers fall better 
into place when the orchestra is 
seated in this way. The arrange 
ment has its drawbacks: the second 
violinists' instruments faced away 
from the audience, and there was a 
noticeable lack of synchronization 
between the first and second violins 
during the pizzicato-parts in the 
Schumann. 

One has to applaud soloist Heidi 
Litschauer for her moving rendition 
of the cello concerto. Technically it 
is a very difficult work, and re 
quires dexterity as well as a mature 
emotional interpretation. Ms Lits 
chauer handled the cello with an 
expertise and sensitivity that left 
her audience in awe. She performed 
the entire work with closed eyes. 

The Mahler symphony, also 
known as the "Titan" is a lengthy 
and complicated work, but very ex 
citing. The original five parts were 
Berformed, including the lovely 
'Blumine" movement. The perfor 
mance was not technically perfect, 
but the passion and spirit with 
which it was interpreted, made up 
for the mistakes in intonation and 
synchronization. The fourth move 
ment, which comwises variations 
on the theme of 'Frere Jacques" 
(Vader Jakob), was especially 
impressive, as was the powerful "al 
legro furioso" of the fifth. 

rikaanse probeerslae in "ritse cli 
ches" ontaard. Sy musiek bevat 
baie jazz-clemente omdat hy 'n na 
tuurhke aanvoeling daarvoor het, 
Tot dusver het Andre nog altyd 

'n liedjie geskryf met 'n spesifieke 
stemtipe in gedagte. Maresa Laub 
cher se ongewone stem was 'n tref 
fer in "Femme Fatale", maar An 
dre sal in die toekoms in 'n toene 
mende mate sy eie werke uitvoer. 
Hy voel egter dat iemand wat voor 
'n klavier sit en sing nie soveel tref 
krag het as iemand wat vry kan 
rond beweeg nie. Daarom i hy van 
plan om sy eie orkes op die been te 
bring en meer in die genre te werk. 
Andre dink nie jy hoef 'n oorbel in 
jou oor te dra om te wys jy's libe 
raal nie en glo dat Suid-Afrikaanse 
kuntenaars net so talentvol soos hul 
oorsese ewekniee is. Hy is 'n groot 
bewonderaar van Paul Simon om 
dat daar sy werk veelsydig en pro 
gresief is. 

Daar moet altyd ruimte vir ver 
betering by 'n kunstenaar wees. Dit, 
meen hy, IS 'n kunstenaar se groot 
ste aanwins. 

JACO 
NEEM 'n fyn humorsin, wakker 
waamerningsvermoe en hope musi 
kale talent en jy het iemand wat 'n 
goeie kans staan om naam in die 
vermaaklikheidswereld te maak. 
Sedert Andre Fox 'n halfjaar ge 

lede begin het om sy werk in die 
publiek uit te voer, het hy no nooit 
weer terug gekyk nie. Van 'n jazz 
konsert as dee I van karnaval,'n ka 
baret met die naam "Femme Fata 
le" tot eerste plek in die jaarlikse 
talentkompetisle van die Sanlam 
sentrum in Parow. 
Hy noem homself 'n liedjieskry 

wer, 'n komponis van ligte musiek. 
Di Iirieke skryf hy self - dis 'n 
weerspieeTing van hoe hy die wereld 
om hom iien, Wat dit van goedkoop 
kommersialisme skei, is dat dit eer 
lik is. Hy sing van kaviaar in yskas 
te, "femme fatales" wat die wereld 
verlei en "Soldiers of justice" wat 
eintlik 'n leuen lewe. 

Op die oornblik werk Andre in 
~ngel omdat hy vind dat al sy Af- 

Lina Spies: "n te ugkeer na Stellenhosch 
staat ,want dit is meer soos Afrika". 

Vir haar het Afrikaans beslis 'n 
toekoms: u ... tensy ons ons onderlin 
ge verhoudings gaan verbrou, maar 
ons het 'n kans om goeie verhou 
dings tot die mate te bewerkstellig 
dat Afrikaans kan bly leef." Sy stel 
ook haar hoop op die "redelik libe 
rale Stellenbosche student" om 
Afrikaans van sy baasskap-stigma 
te bevry. 

Haar toekomsplanne is "om my 
werk so goed as moontlik te doen, 
dit is om vir die studente my hele 
self te gee wanneer ek doseer, en 
om te kyk wat met my skeppende 
werk gebeur, want daaroor neem 'n 
mens nie besluite nie. 

is haar nuwe bundel wat binne die 
volgende ses maande sal verskyn. 

Alhoewel 'n Vrystater van af 
korns, gebore te Harrismith ("die 
mooiste plek in die Vrystaat"), is 
haar drie gunsteling plekke Stell en 
bosch, Stilbaai en Amsterdam. Sy 
ontwikkel 'n besondere voorliefde 
vir laasgenoemde tydens haar stu 
diejare daar, waar sy haar doktorale 
eksamen in die Nederlandse taa1 en 
letterkunde afle. In "Paternoster vir 
Suid-Afrika" .geskryf in Amster 
dam is dit die Vrystaat waarna sy 
terughunker, alho weI sy "in hart 
en siel 'n Kapenaar i ". Sy verdui 
delik: "Die Boland is baie Euro 
pees, nie Afrika nie, en sit jy in Am 
sterdam, dan verlang jy na die Vry- 

VI R 
"Vol duiw oorvol koer 
is jy vir digt rs t digt rlik, dorp, 
van jou oonloed kan mens arm 
word ... " 
so skryf Lina Spies oor Stell en 
bosch in haar bundcl " Oorstaan 
son" - reeds vier jaar voor haar ver 
trek na Pretoria. Sy verlaat Stellen 
bosch se byna utopiese milieu "om 
te kan raak aan harder kontoer - ge .. 
voed te word uit harder aarde." 

Haar weggaan na die Universiteit 
van Pretoria is 'it deels irrasionelc 
besluit, maar y beskou dit as 'n 
elf-opgelegde ballingskap sod at sy 
kan groci. In hicrdie tydperk skryf 
y "Van Sjofar tot Sjalorn". Hierdie 

STIVA AI 
of 

F 

leAN FILMS A SOUT 
presented by IDASA, Stellenbosch bied aan 

17 ugu 1- 27 August 
CN 1 

TRUST BANK CE TRE/SE TRUM 
ST LLENBOSCH 

Doking opens at Computicket 
Dn ontlay 10 August 

B spreelc by Compulic/cet 
vantil Mallndag 10 Augustus 

llms include: 
MAMMA, I'M CRYING (SA Premiere) 
FUGARO'S PEOPLE 
BOESMAN AND LENA 
THE OFFICIAL VERSION 
DIETRICH BONHOEFFER 
THE TWO RIVERS 
WITNESS TO APARTHEID 

INTERVIEW WITH NADINE GORDIMER 

COUNTRY LOVERS, CITY LOVERS 

SHARPEVILLE SPIRIT 

AND NOW WE HAVE NO LAND 

VIA NAMIBIA 

PEOPLE OF THE GREAT SANDFACE, etc. 

Watch Press lor further tletai1 (Hou die Pers dop vir verdere besonderhetle 
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Kunsuitstalling 

Michaelis-dosente stal uit 
HENDA-MARIE DEYZEL 
'n TENTOONSTELLlNG van 
kunswerke deur die personeel van 
die Michaelis kunsskool is tans in 
die US kunsmuseum op die hoek 
van Dorp-en Birstraat te sien. 

Die Michaelis kunsskool van die 
Universiteit van Kaapstad se by 
drae tot Suid-Afrikaanse kuns kan 
nie geignoreer word nie. Die meeste 
dosente is reeds bekende kunste 
naars. Slegs twee van die personeel 
lede het nie aan die tentoonstelling 
deelgeneem nie. Die werk van die 
veertien ander dosente is uit die 
aard van die saak baie uiteenlopend 
om die openbare smaak te bevredig. 

Die beeldhouwerk van Gavin 
Younge word hoog aangeskryf. Hy 
het in 1986 die "Standard Bank 
Young Artist Award" ontvang. 
Vroeer vanjaar is sy "Koperber 
greeks" ook in die kunsmuseum uit 
gestal, en die Universiteit het toe 
twee van sy werke aangekoop. In 
die huidige tentoonstelling het hy 
beslis iets om te se met sy vier poli 
tick georienteerde ysterwerke, 
"Border Post Blues"(R1800 elk). 

Bruce rArnott se bronsbeeld 
I 

"Heraclconine Head" Cn skrale 
R5600) verdien ook crkcnning van 
wee sy hoog ontwikkelde gcvocl vir 
vorm. 

Een van die kunstenaars wat in 
Suid-Afrikaansc kuns 'n belangrike 
rol gaan speel, is die lcwenslustige 
en eerlike Pippa Skotnes. Haar ets 
werk getuig van 'n besonderse teg 
niese vaardigheid en sensitiwiteit. 

Saam met die werk van Helmut 
Starcke en miskien die Atkinsons, is 
eersgenoemde werke al ligpunte in 
die andersins gemiddelde uitstal 
ling. Met pryse wat wissel vanaf 
R250 tot R 7500 en besoekeropmer 
kings soos "Einmahlig", "Interes 
sant" en "Some good humour 
here", sal die besoeker sy eie oor- 

. deel moet fel. Die uitstalling duur 
nog tot 9 Augustus. 
• Die huidige Michaelis-uitstal 

ling is die eerste van 'n reeks waarin 
die werk van ander universiteite en 
technikons se personeel gesien kan 
word. Op 29 September word werke 
van die kunspersoneel van die Na 
talse Universiteit uitgestal; daarna 
volg die kunspersoneel van Kaap 
stad se Technikon. Vroeg in 1988 
kom Wits ook aan die beurt. 

lierb Alpert - Keep Your Eye On 
!VIe 
Die eerste slag wat ek hicrdie plaat 
gehoor het, het dit my onmiddelik 
laar terugdink aan my houtwerk 
dae. Daardie onvergeetlike ope 
nings timmer- en saagklanke wat 
die hele musiekgeskiedenis in een 
uur versit het! Net een verskil - ek 
ink mnr. Alpert is meer suk esvol 

as ek. Dalk slimmer ook. Hy het Ja- 

10 DROSTDY CENTRE 
ALEXANDER ST. 
STELLENBOSCH TEL. 71942 

vir 
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Drama R 
LINDIE LUCOUW 
Rain ... 
wet our oul 
let us under tand 
let us be friend 
Jet us live and learn how to 
forget how we came to hat each 
other 
and how we came to b dlvid d 

UPH'u VAN DER M -RW ? 
(waar is Van der Merwe?) is " town 
ship" musiekteater deur die" Rishi 
Ie Poets". Bier het ons te doen met 
dinamiese swartteater. Protestea 
ter? Ja, maar met 'n duidelike vre 
desboodskap. 

Snider-Afrika se verskillende kul 
tuur- en stamgroepe word in oen 
skou geneem. 

Op die verhoo Ie 'n strooimat. 
Elke strooihalm verteenwoordig 'n 
ander starn: Zoeloe, Sotho, Xhosa 
en Tswana. Die boodskap is duide 
lik: moenie kultuur- en stamverskil 
Ie onder die mat invee nie, korn dit 
eerder te gemoet. Sodoende kan 
eenheid en die bou van 'n nasie na 
gestreef word. In die middel van die 
mat is 'n gat. Een van die stamme 
het verdwyn in die gat, hy wit nie 
erken dat hy ook 'n starn 1S nie, hy 
hoor nie die musiek van Afrika nie! 
Waar is Van der Merwe - die verlo 
re witvolk? 

Die gehoor word meegevoer en 'n 
kykie in die vreugdes en vrese van 
"township-lowe" gegee. Vertellings 
word aanmekaar geskakel deur 
mid del van lied ere, ritmiese danse, 
kort sketse en polsende instrumente 
wat 'n goeie eenheid bewerkstellig. 
Uph'u van der Merwe word 'n nuwe' 
soort teaterervaring: verwyderd van 
die tradisionele we terse teater 
maar no tans opwindend en humo 
risties. 

Dit wys tan in die Baxter-ken 
sertsaal en die regie word waarge 
neem deur Lucille Gillwald. 

A polished thriller with a differe 
C 1ST AD VR S 

Die skrynwerker se antwoord 
op Jane Fonda 

CHARL-JOHAN net Jackson se produksieleier , 
LIN ENFELDER Jimmy Ja~ _en Terry Lewis nader 

geklap en die het hom gehelp om op 
die ou end heel hups te klink. Die 
plaat is nou wei nie fenomenaal nie, 
maar kan heel suk esvol aangewend 
word volgende keer wanneer jy nie 
kan besluit wat om aan te trek disko 
toe nie. 

Vir my is die beste snitte "Dia 
monds" (met Janet Jackson op 
stembande), "Pillow", en die skryn 
werker se Jane Fonda, "Keep Your 
Eye On Me", I may s m pure publicity "hype" :-- __.;,----......,r----------------------, when thi mu ical i lab lied a 

"the hit show of th d cade", but in 
thi case, th st ndard ex, geration 
d finit ly reo ts on th found tion 
of truth. 

A cynical analy i of th .h w's 
ucc s could be made by qu ling 
it with candy-co led pill. he pill j, 
th tron t tement of th surf 
ring which was endur d by the in 
habit nts of the then Di trict -.; ix, 
when they were ystematic lly 
uprooted by a faceJe s and pitil s 
authority on the b si. of what e 
med to be totally arbitrary decisi 
on. Th sh w d es not hesitate to 
, how th deva t. tin eff cts of r( ci 
al di crimin tion rried to it x 
treme - in on of the mu ical num 
b rs the catechi rn of parth id, 
• Reserv d for White. ", i treated 
with undi ui ed contempt and r .. 
ca m. Th ndy-co ting is th hu 
n our, love of life nd : he r gut i 
n ss of the p ople who lived in DIs 
trict Six - wnter. David Kram r 
nd ali p Peter. on h ve reach d 

deep into the cultural heart of 
unique roup of people and h wn 
it to b t possible ffect. 

HALl MOON TREET i a slick, 
suspense-filled thriller b d on the 
novel "Dr Slau hter" by Paul The 
roux. It tars i ourney Weav r 
and Michael Caine and i dir cted 
by Bob Swain. 

Weaver plays the role of Dr Lau 
ren Slaughter, an American politi 
cal scientist doing re earch in Lon 
don. Her salary i not uffici nt to 
meet her needs and . eemingly of 
her own volition, he joins an e cort 
agency in order to .upplcm nt it. It 
is in thi way th t h m et: Lord 
Sam Bulbeck, an Engli h politician 
portrayed by Michael Caine. D .pi 
tc Weaver's stat d preference for 
uncomplicated ex, their relation - 

hip do not remain in the cli nt 
e cort mould, but begin to mature 
into a love affair. 

Throughout th film one i aw re 
of ominou going -on beneath the 
surfac . Even th m nn r in which 
Laur n joins the ency is u pici 
ous: h receive. an anonymous vi 
deot pe expounding the financial 
and other ben fit of being an s 
cort. 

omplicating th situation i the 
attempted arran ement of a . cr t 
Arab-I: ra 11 pe confer nc by 
Lord Bulbeck. Bulb ck'. . ecurity 
men, w ry of an Ar b attempt to 
di rupt the t lks, J onccrned 
that hi. r I ti n hip with au 
r n con titut s a danger to his per- 

ce 
onal af ty. The c ne is now et 
f r a talc of intri u nd d cepti n, 
which climaxes in the apnrtm nt on 
J J "If Moon Str et. 

The 

en 

Sho of the Decade 
DROSTDY REST URANT 

& WINE BAR 

SOUP AND A ROll 
R1,95 

CU RY & RICE 
R3.95 

WED ESDAY, RSDAY, FR AY 
AND SU DAY HTS- 

LIVE MUSIC 

LEOT NA 
DA WADDA 

HOP 
span saam 

8esoek 
LEOTANA 
BUIT L W 
al jou watersport 
staptoerusting 
KERKSTRAAT 14 
TEL. 3017/40631 

01 T~I( r 

fX 
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Soccer team pscyched up 
for key VeT match 

on UCT in Saturday's intervarsity 
at Coetzenburg. All the regular 
players are fit and going all out to 
recover the rhythm they have sorely 
been lacking since the SAV disas 
ter. 
VCT will have a hard time pene 

tratin the strong Stellenbosch de 
fence led by bulky Jan Schutte. 
Hard working Steve van Coller will 
play an important role in getting 
the ball out to Mike Lange, the si 
des most prolific goal corer. 
Lange, a goal-hungry centre for- 

By T 
STELLENBOSCH'S eight game 
winning-sir ak of the fir t half of 
the season came to an abrupt end 
during the SAU-soccer tournament 
wh n they lost four Barnes in a row. 
A win again t Free State University 
after a penalty. shoot-out pared 
them the humtliation of finishing 
last. 
It should be added, however. that 

only four of the regular first team 
players were available for th tour- 

nament which was held in Johan 
nesburg in July. 
The ebb in the Matie perfor 

m nee is a pity as they were 10 fifth 
place on the Cape Town log and 
had a number of good victories un 
der their belt, including a 3-0 win 
over log leaders Celtics. Returning 
from the tournament they crashed 
to two consecutive defeats against 
RygerdaJ (0-1) and Meadowridge 
(0-1). 

Currently eventh on the log, 
Maties are determined to put up a 
ood performance when they take 

n 
ward who made the SAU second 
team in July, has scored eleven ti 
mes so far this season. "This is a 
very important game for us. Our 
form on Saturday will determine 
the team's outlook on the rest of the 
season. If we find our form against 
VCT we stand a chance of finishing 
in the top three positions of the log. 
They are also our arch rivals and a 
pleasure to beat," he told Die Ma 
tie. 

The UCT and Matie ladies soc 
cer sides will pi y the curtain-raiser 
for the main match which is che 
duled for a 11 am kick-off. 

'Di peen span ees' 
in Maties-tennis 

Deur L KOCH 
DIE tennisklub van die Universi 
teit van Stellenbo ch het nege 
{,anne in die liga, vyf vir mans en 
vier vir vrou . Op die oomblik is 
die mans .. en vrouespanne van Ma 
ties die WP-' mpioene. 

"On het baie dieptc in die 
klub,' e die afrigter, mnr. Gerrie 
Bern r. Hull h t nie 'n ranglys 
nie. Volgens mnr Berner veroor .. 
saak rangly te "net wrywing". 
Daar word e ter van elke peler s 
w dstryde rekord gehou. 

Die volgende vyf weke vind "re 
ordwed tryde" plaas. Lede sp el 

dan vir 'n plek in die span, want 
di liga be in op 12 September. 

Die klub beplan ook kampe vir 

juniors gedurende September en 
De ember. 

Die tennisklub het tyden die 
wintervakansie by Clanwilliam 
gaan toer om mekaar beter te leer 
ken. 

Verlede ja r het die A- en B 
panne apart gaan toer. Die jaar 
h t die komitee egter op een ge a 
mentJike toer besluit. 

Die klem was op " 0 iale ver 
k er". Mnr. Berner se dit is vir 
hom "baie belan~rik dat die gees 
goed moet we s '. Vol gens hom 
It t die 26 wat gaan toer het, "ge 
kliek". "Dit was een van die klub 
se lekkerste toere," se hy. 

Die roep het gemengde to r 
nooie gespeel, "Di tenni was 
baie ontspanne en die gehalt ver 
stomrnend," het hy ge e. 

US presteer Op SAU"Js 
Hattingh, het die SAU-span gehaal. 
Gimnastiek: Maties het tweede in 
die kampioenskap, wat in die D.F. 
M alan-Gedenksentrum plaasgevind 
het, geeindig, 

In die mans-ope het die Matie 
springbok, Tony Lee, presteer deur 
die vierde plek te behaal. I n die 
graad 2 vir mans het Andre Wiid 
tweede geeindig, In graad-3 het 
Maties die tweede, derde en vicrde 
algehele plekke verower. Hulle was 
Tiaan van Tonder (tweede), Riaan 
Terblanche (derde) en Robert Cal 
laghan (vierde). Albert Lombaard 
en Louis Brand het twecdc en derde 
in die mans graad-4 geeindig. 

Onder die Matie-vroue het Bar 
barah Moolman vyfde in die ope-af 
doling geeindig, ten sPytc van sterk 
kompctisie van Springbok-girn 
naste. 
T fcltcnnis: Stellenbosch het twee 
de geeindig. Surita Odendaal het 
die enkelspel gewen en is ook tot die 
SA U-span verkies. 
Judo: Die Marie-span het 'n goeie 
vertoning gelewer en tweede geein 
dig. 

I N die pa afgelope Suid-Afrikaan 
se Universiteite-toernooie het Ma 
ties e sportmanne en -vroue in 14 
sporte teen 11 universiteite meege 
ding. 
Pluimb I: In die eindstryd het Ma 
ties met 8-7 gewen. Ian Engelbrecht 
het beindruk met sy spel. Sarah 
Cox n Rene Ek teen is die kam 
pioene in die dames dubbelspel. 
Mans- en D me hokkie: Maties sc 
dame hokkie het skoonskip gemaak 
en die kampioenskap gewen. Die 
kaptein, Cathy Cox, is a kaptcin 
van die SAU-span gekies. Marilize 
de Klerk en Annelette Luttig is ook 
in di SAU-span opgeneem. Die 
man hokkiespan het algeheel derde 
~eCindig en pog met tw e spelers 
10 die SAU- pan, Kelly Fairwhe 
ther en Ian Grobeler. 
Dr nd rro i: I n die brandderroei 
wat by Jeffreysbaai plaasgevind 
het, het M, tie ook ge. eevier. Vier 
Maties, Pedro Crou , Anthonie Fer 
reira, Iouw Malherbe en Kallie 

Huis Francie .ho in koshuisnethal 
HUIS RANCIE VA!'J ZIJL is 
vasbeslote om hierdie kwartaal, 
soo verlede kwartaal, weer die net 
bal-uitklopkompetisie vir koshuise 
te wen. Hy het verlede kwartaal Ei 
kenhof se A-span met sy doelgemid 
deld geklop. 

RESTAURANT 

- ,,;;;; - 
Besoek ons no 

INTERV ARSITY 
vir 'n ges llige drankie 

en die 
beste biefstukke 
op die Dorp. 

FEA TURING THE HIT SINGLE 

'LUKA' 
" .• the It(ong st. most c:lecl iv Iy aped lOng writing person Ilty to 
com along In y rs." (NF.W YORK 11M S) 

AT ALL BRANCHES 
RECORDS CA SEnES ~ - 

\'011 'II find more (oil ••. 

Ml'Sica 
WE ARE NEAR YOU 

OP TOT L 

Jolene de Villiers, Huis Francie 
se kaptein, se hulle is Ius vir die 
kwartaal en gaan hard oefen. "On 
wedstryd teen Eikenhof was verlede 
kwartaal baie spannend. Gelukkig 
is ons doele, lIse Kritzinger en Jea 
nette van Niekerk, baie goed." 

Naas Huis Francie was Serruria 
hul sterkste teenstander. 

US verspee 
kanse vir 
SA-nethal 

RG 
DIE Universiteit van Stellenbosch 
se A-netbalspan het verlede Don 
derdagaand met 30 teenoor 39 teen 
Victor Verster in die Boland Super 
liga se eindstryd verloor. 

Dit was die Maties se eerste ne 
derlaag van die seisoen en het hull 
daarvan weerhou om die Witzen 
burg Groot Uitdaagbeker te wen. 

Hul afrigter mev. Hattie du Toit se haar span het die beker as gevolf 
van swak spel in die eerste kwart 
van die wed treid verloor. Victor 
Verster e meer ervare sp ler he 
in die eer te kwart sterk aangeval 
en die Marie baie ongedwonge fou 
te laa t maak. 

Victor Verster het goed verdedi 
Dit het die Maties balbesit laat ver 
loor. Hulle het nogtans in die laa te 
kwart hard teruggeveg en veral met 
taktiese spel punte aangeteken. Dit 
is jammer dat die Maties se Ian 
aangee nie wou sIaag nie. 

Senter Christa Minnaar het baie 
balbesit vir Victor Verster gewen 
.Dit het Elma Lourens (doel), Leo 
nie Strydom (hoofdoel) en Susan 
Venter (verdediger) se taak verge 
maklik. Al drie IS SA Top tien spe 
lers. 

Melinda Ie Roux, die Maties se 
hoofdoel, moes speel teen die 
Springbok Leonie Strydom. Sy het 
nie teleurgestel nie. Ook die nuwe 
linge Estelle Kruger en Tania Blo 
merus het albei uitstekend vertoon 
in hul verdediging. 

Die Maties se nederIaag verhoed 
hulle nou om deur te dring tot die 
SA-kampioenskappe wat op 8 AU 
gustus in Johannesburg geholl 
word. 

FIETSRY: Die Maties het die vol 
gende prestasies gelewer in Stan 
dard Bank e Twee Passe-wedren 
wat op Saterdag 18 Julie oor 
160 km beslis is. Maties was eer 
ste in die spankompetisie met 'n 
gesamentlike tyd van 13: 6,11. In 
die individuele kompeti ie het F. 
Kotze tweede geeindig '!J1et 'n tyd 
van 4:33,42. Vyde was P. Mazews 
ki met 4:36,04 . Sesde was F. 
Hanson. 
JUKSKEI: Die Maties se jukskei 
laer i na tien stil jare weer aktief 
Die nuwe seisoen begin op l O Ok 
tober met 'n toernooi op Ceres. 
Die oefenbaan is langs die Berstc 
rivier aan die bopunt van die hok 
kievelde op Coetzenburg. 

lise Herselman en Christie de 
Wet het in die Junie-vakansie io 
Suidwes en Noordwes-Kaap gaaO 
toer. 

AIle belan stellendes kan Ilse 
Her elman ( erruria), Josua le 
Roux (Da~breek) of Grey Stop 
forth (Majuba) vir verdere inlig 
ting kakel. 

FOTO'S FOTO'S FOTO'S FOTO' FOTO'S 
DIE STUDENT SE FOTOGRAAF 
GracJec/agfoto' - Portretwerk 

- Stud nt 9'0 1'foto' - Po :poort- n 
per. oon kaartfoto's 

ONS SPESIALISEER IN KLEURFOTO'S EN KlEURFOTO'S OP LINNE OF 
OP SKILDERDOEK (CANVAS) AFGEDRUK 

ALLE KLEURFOTO'S WORD IN ONS EIE KlEURDONKERKAMER ONTWIKKEL 

Vir eli bIg halt 10109roli op St It nbo ch 

Vd ~~:~~:~~~~~~f 
(TEN VOllE lUGVERKOELOE ATELJEE) 
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Veels ge u){., 
Maties se gunsteling laatnag eetplek, ONS PLEK 
is vanjaar drie jaar oud. ' 
ONS PLEK is die studente se plek, se die eienaar 
Geoff Melim. Vir die studente is ONS PLEK oop 
vanaf 8-uur soggens tot 2-uur die volgende oggend. 
Ideaal as Maties Iaataand Ius is vir iets te ete wan 
!leer hulle van kuierplekke af kom, of moeg geswot 
IS. 

Geoff se . heerlike kerrie en rys is gewild, ter 
wyl baie Mabes van spaghetti bolognaise hou. Vir 
so mm as R2, 10 kan hulle spaghetti bolognaise be 
stel. 

Congratulations ONS PLEK 
from 

d'Ouro 
Kefrigerat·on 8tC 01 

on your 3rd ~ t. 'DA Y 
SALES, SERVICE AND REPAIRS TO 

HOME APPLIANCES 
BUILD AND REPAIRS TOO. 

DISPLAY REFRIGERATORS, UPRIGHT 
FREEZERS, BEVERAGE REFRIGERATORS, 
COOL ROOMS, FREEZER ROOMS AND 

AIR-CONDITIONERS. 
GUARANTEED 

Shop no. 7,,8 Morkel Street, 
Uniepark Building, Stellenbosch. 

For repairs, phone 70716 

~H HE ME U TQMA'r, il..NA , A 1ft CIII KIN 
HAM MA v 'At: TOMATO TblfA 

"REt"! 'AtOA 
ta6 . [,'C 

f I{P W, fCG (limE 
) MAt C i.1 
"IIEP {fl'C ffA 8V~ £k 
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Geoff en sy seuntjie Edward staan hier agter die kospotte met die 
vriendelike assistente Clara en Sarah. 

SPESIALE AANBOD! Om te wys hoe bly Geoff is dat ONS 
PLEK reeds drie jaar Maties se gunsteling laatnag-eetpl k is, 
verkoop hy op SONDAG 16 AUGUSTUS tussen 2 en 5 nm. Ker 
rie en Tamatiebredie teen R2 stuk! Dit is 1984 se pry e!! 
NS.: Onthou om hierdie advertensie saam te bring. 

- TOTAL HOMe SeCURITY IN THe PALM or: YOUR HAND - 

Wishes ONS PLEK Q bDPPY 
31i Birth~ y. 

Your Curry and ie 
keep our t chnicians 

on the iob. 
ASTRON SYSTEMS 

(PlY) LTD 
91 Bird Street Stellenbo ch 7600 

T I. 02231/70667 
Emer ncy: 021/753068/9 

ONS PLEK BEDIEN ook Ierse hredie, ta 
matiebredie en het 'n wye verskeidenheid burgers 
en rolletjies wat enige Matie se sak sal pas. 
: Geoff voel hy is deel van die studentelewe. 
Hy borg Majuba en Aristea se sokkerspanne. 
Plakkate van Dagbreek, Majuba en Helderberg 
bewys dat groot koshuise ook ONS PLEK onder 
steun. 

Volgens Geoff brei hy op die oomblik sy krui 
deniersware-afdeling uit. Hy voorsien nou ook "~~~~-~~~iIiiiiiIiiai~~~~IZIiiiiiiII5~~~~IIIIII!a:IiIII~~iiliiiilIiiiiiiiilllilliii;iilii!alQ'" 

braaipakke. Vir Maties wat laataand iewers wil 
gaan braai, sal dit goeie nuus wees. Studente moet 
net se wat hulle wil he, dan kry ek dit, se Geoff. 

Solank Maties op Stellenbosch is, so lank sal 
ONS PLEK Maties se gunsteling laatnag-eetplek 
wees. Veels geluk, ONS PLEK! 

UNIE PARK 
SUPERMARKET & BAKERY 

FOR TOP CLASS GROCERIES & 
& SUPER FRESH DAIRY PRODUCTS. 

. 72027 

Maureen & Staff of the 
GESONDHEIDSENTRUM 

HEALTH CENTRE 
STELLENBOSCH 

E rste Vloer, Pleinstraat 25: First Floor, 25 Plein Street 

Ve Is 9 lok, ONS PLEK 
van 

IK 

LEIN TRA T 19 PLEIN ST EE 
STELLENBOSCH 1600 TEL. 02231- . 31 

Verskaffers van die 9 urige 
vleis wat die bredies s Ie er 

laat smaak en die sappig 
braaipakke. 

On b t t vir U: 
"DIS NOU MAAR WORS" 
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Spaan breek Marais se kanse op Bergrivier 

DIE teenspoed wat Maties se nom .. 
mer een kanovaarder, die Spring 
bok Mynhardt Marais, op die eerste 
dag van die KWV se Bergrivier-ka 
nomarathon gehad het, was nie net 
vir hom 'n groot teleurstelling nie, 
maar ook 'n terugslag vir die Matie 
kanoklub. 

Dit het die klub waarskynlik 
daarvan weerhou om na vyf stil jare 
weer 'n wenner op die Bergrivier te 
lewer. Die vorige Matie wat die ma 
rathon kon wen, was Sunley Uys 
met sy derde oorwinning in 1981. 

Marais was vanjaar die gunste 
ling om hierdie ultra-marathon oar 
228 km te wen. Hy was goed voor 
berei en het vroeg vanjaar al gewys 
dat hy ernstig is oor die Bergrivier 
deur verskeie van die voor-Bergri 
viervaarte te wen. 

Die eerste skof oar 57 km was on 
gelukkig 'n kata trofe vir Marais. 
Nadat die 350 deelnemers wegge 
spring het, was Marais in die voor 
ste bon del. Net 15 km van die begin 
het sy spa an gebreek. Hy moes 
magteloos op die water sit voordat 
hy 'n spaan by 'n omstander kon 
leen. 

'_~i s for Rooibos-nov· ces 
arning: Approach marathon carefully 

ted psyche-job. If you plan to finish 
the race within the four and a half 
hours you are allowed, it is neces 
sary to run 60 km a week from now 
until the week before the race. 

Okay, it is possible to finish on 
Ie s training, but it is not advisable. 
I nadequate preparation could lead 
to dehydration or serious injury of 
your soft, undertrained muscles. 
Ra ther train sensibly and enjoy 
your first marathon. 

Remember that just because you 
play squa h, hockey or rugby twice 
a week does not mean you are fit 
enough to run a marathon. 

I f you are pre ently doing around 
60 km a week it is important to 
start including some long runs over 
25 km in your programme. It is e - 
sential to get used to being on the 
road for more than two hours at a 
time. Do these runs lowly in a 
group and enjoy them - every se- 

THE Rooibos Marathon will take 
pi ce on 12 September and once 
again many students will participa 
te. Some have already run the 
42,195 km distance and will more 
or less know what to expect. A num 
b r of athletes will also be making 
their marathon debut. 

Thi particular race is great for 
novices as the route is not all that 
tough (although 42 km i never a 
walk in the woods) and the route 
out toward the National Road will 
b familiar to us local runners. 

Should you be toying with the 
idea of running for the first time 
there are some things to remember. 

You only have four week. of trai 
ning at your di. po a1. The race is 
five weeks away and your final 
week wilt be spent carboloading, 
re ting and performing a self-inflic- 

INTERV ARSI Y 
- and nking 
-goet r n dinge 

n 'n y r k 
nd r US'"' 
rodu t 

by 

An rna t aat 13 
(oorkont W v r-bo khond I) 

76803 

cond week is fine. Stop every 8 km 
and drink some water. On race day 
you will have to take a drink every 
3 km. The long runs will enable you 
to assess your fitness level should 
their be any doubt. 

If you have not started training 
yet and really want to run, think ca 
refully before entering. Unless you 
are a very fit per on it might be 
more advisable to train for next 
year' race. Or run the funrun on 
the day. 

Tho e wishing further advice can 
contact the Athletics Club. Or go 
and speak to Andy Williams, a sea 
soned marathoner, at Wilhelms 
Sports. Peet van Niekerk at Sport 
o-Style is a good coach who will 
also gladly help out. Have them 
check your shoes when you go - if a 
new pair is needed they mu t be 
bought now for ome serious wea-. 
ring-in. 

Die spaan was te lank, en minute 
later, terwyl hy nog aan die nuwe 
spaan moes gewoond raak, het hy 
by die berugte Olyfboom-stroom 
versnelling uit sy kano geval. 

Hoewel Marais oor die laaste drie 
skofte uitstekend geroei het en die 
tweede en vierde skof gewen het, 
kon hy nie die agterstand van tien 
minute op die voorloper Robby 
Clegg van Milnerton inhaal nie. Hy 
het in die algehele vierde plek ge 
eindig. 

Marais se teenspoed het die Ma 
tie-klub nie daarvan weerhou om 
een van sy beste vertonings op die 
Bergrivier te lewer nie. Van die 
klub se 31 inskrywings het dertien 
onder die eerste 100 geeindig. 

Volgens die klubvoorsitter, Roy 
Braxton (self onder die eerste 100), 
is dit 'n goeie aanduiding van die 
diepte wat die klub op die oomblik 
het. 

Dertig klubs het aan die wed 
vaart deelgeneem. Die Maties was 
derde in die klubkompetisie en hct 
die inter-universitere kompeti ie 
loshande gewen. 

Gure weer het vanjaar 'n groot 
invloed op die wedvaart gehad. Roy 
se die Maries het goed presteer om 
dat hulle die omstandighede geken 
het. Die laer rivier het 'n hoer rio 
viervaardigheid vereis. 

Die klub het twee weke voor die 
wedvaart 'n oefenkamp gehou by 
Bridgetown, die tweede oornagpunt 
van die Bergrivier, sodat ook die 
minder ervare roeiers die kans kon 
kry om die rivier te leer ken. 
Die Matie se groot uitblinkers be 
newens Marais was Gerhard Beu 
kes (7de), Cecil Baker (lOde), 
Chris de Waal (l5de) en Julius An 
drag (l8de). Kleinjan Malherbe 
was tweede in die B-klas en Bobby 
Woods eerste in die C-klas. 

Maties lewer vier SAU-spelers 
Deur V CE MARKRAM 

MA TIES het al drie hul wedstryde 
in die Suid-Afrikaanse Universitei 
te onder twintig rugbytoernooi, wat 
tydens die vakansie plaasgevind 
het, oortuigend gewen. 

Hulle het Kovsies B met 39-18 
oorrompel, en 'n verdere weghol 
oorwinning oor Rhodes Universiteit 
behaal. Ole telling was 40-3. Selfs 
Kovsies se A-span kon nie die Ma 
ties klop nie. In die wedstryd het 
Maties 13-3 gewen. Die Maties se 
goeie vertoning is aan goeie afrig- 

ting, dissipline en hardlooprugby 
toe te skryf. 

Die Marie-span het altesaam 
veertien driee gedruk en was die 
enigste span op die toernooi wat 
geen drie afgestaan het nie. Vier 
Maties is opgeneem in die SAU 
0.20-span. Hulle i Ro s Kerkhoff 
(senter en onder-kaptein van die 
SAU-span), Kobus van der Merwe 
(senter), Stef Nel (skrumskakel) en 
Louis Huysamen (flank). Die SAO 
span kom op 29 Augustus teen 'n 
Britse uitnodigingspan, die Bulhon- 
~~ te staan. . 

Elsenhurg is landhoukolleges-kampioen 
ELSENBURG het Pionier-Saad se rugbytoernooi vir landboukolleges 
gedurende die wintervakansie in Windhoek gewen. 

Hy is die enigste span wat die week onoorwonne kon afsluit. 
In die hoofwedstryd van die toernooi het die Elsenburgers Potchef 

stroom se landboukollege met 28-13 geklop. 

Vir: BEKLEEDSEL 
GORDVNSTOF 
ROKMATERIAAl 
SWEETPAKMA TERIAAl 
n v I onder e kom no 

Enkelkanovaart by W yzersdrift 
STELLE. 'BOSCH is Saterdag (8 Augustus) die gasheerklub vir die 

Wyzerdrift-wedvaart vir enkelkano's. 
Dit is in die bolope van die Breerivier naby ere, en word deur 

Safari-droevrugte geborg. Die Matie . al goed verteenwoordig ees om 
dat die roeiers nou weer wil begin fiks word vir die Breeriviermarathon 
in September oor 80km. 

ie sportredaksie wens aile Matie-spanne 
sukses toe vir die naweek se Intervarsity 

1 te Vloer D Canha-gebou 
ANDRINGASTRAAT (oorkan. Virgo) 

RHODES SCHOLARSHIPS 
IN OUTH AFRICA 

Application for th Rhod s Scholarships for 1988 
close on 1 Sept mber, 1987. 

Candidat 5 must normally in pass ssion of a first 
d gr and have attain d such r suits a to atisfy 
th admission r quir m nts of th Univ rsity of Ox 
ford. 

Rhod 5' Will expr 5 Iy provid that "no stud nt shall 
be qualifl d or disqualiU for I etion to a Scholar 
ship on account of his race or r ligious opinions". 
Candidates for I etion to Rhod 5 Scholar hips for 
1988 must b und r 27 as at 1 Oetob r, 1988. In 
addition, th r i also a fiv -y or r sid nee qualifica 
tion. 

For full d tails, writ to th G n ral cr tary fo 
Rhod s Scholarship., P.O. Box 41468, Crai hall 
2024. 

PE FECT 
HEA TH 
CLUB 

BIRDSTRAAT 100 
(regoor Oudekroal R stauront) 

Kom oefen in ons GOED TOEGERUSTE en 
R U 1M gimnasium. 
2 Aerobic vlo re met tans 12 klosse per 
dog. 
CIRCUIT TRAINING, weight training and 

body building 

Kom loer gerus vondag nog in (kleed 
komers, Saunas en persoonlike oondog tot 

jou beskikking). 

'0"' e tis II! 



oshuisrugby: 

Die eerste twee rondtes 
'n NUWE doelgerigtheid word van 
uf hierdie semester in die Mabre 
karnp bespeur. Hulle het Medies 
groot skrikgemaak deur 'n gelykop 
uit lag (ses elk) op sy tuisveld af te 
dwin~ en het Vrydag sy eerste oor 
winnmg van die seisoen behaal deur 
Pieke met 4-0 te klop. 
Helderberg het verlede kwartaal 

skitter-rugby gespeel. Hulle het eg 
ter op onverklaarbare wyse sy wed- 
tryde teen Libertas (0-4) en Oude 
Molen (4-18) verloor. Hoewel hulle 
gekortwiek is deur beserings, won 
d r mens of deel van die fout by sy 
benadering Ie. 
In hierdie stadium is daar drie 

ko hui e wat die gunstelinge vir die 
eind tryd om die Jannie de Villiers 
trofee (wenner van die tweede se 
mester) is. Dit is Medies, Dagbreek 
en Huis Marais. 

Huis Marais kan 'n moeilike neut 
wees om te kraak, as die span sy 

ritme en samespel van die eerste 
twee wedstryde kan behou. As hy 
Medics volg nde V rydag op, Tyge! 
berg kan klop, staan hy n bale 
goeie kans om sy geskeduleerde 
wedstryde onoorwonne af te sluit. 

M edies het reeds gekwalifiseer 
vir die eindstryd om die Sauer-tro 
fee deur die eerste semester te wen. 

Simonsberg het in sy eerste wed 
stryd 'n soete oorwinning gesmaak 
deur Elsenburg op die plaas te trap 
(12-8). Elsenburg is steeds 'n buite 
perd na sy goeie vertoning by. die 
Landboukolleges-week In Wind 
hoek. 

Dagbreek se frustrasie ml die Jim 
Fouche-eindstryd is waarskynlik 
verlig na twee groot oorwinnings 
oor Pieke (16-2) en Simonsberg (20- 
2). 'n Tradisionele sterk aanslag om 
'n plek in die eindstryd word van 
hom verwag. 

Libertas het twee goeie verto 
nings gel ewer deur Helderberg 4-0 
te klop en 0-2 te verloor teen Me- 

die. 
Ander uitsla van di afgelop 

twee weke i : Hui Marai 8, Een 
drag 2; Bel hoogte 8, Hui Vis er 6; 
Wilgenhof 10, Oude Molen 8; Een 
dra~ 8, Helshoogt 0; El. enburg 16 
Huis Vi er 6; en lui Marais 16, 
Wilgenhof O. 

Moremidd g om vyfuur Pi el vyf 
koshui spa nne en drie fakulteit 
spanne van Ikeys teen Matie-kos 
huise. Medies speel teen Smut 
Hall (Coetzenburg B-veld), DaS 
bre k teen Bel en ( -veld), HUts 
Marais tn. Leo Marquard (D), Een 
drag tn. Re~ fakult it (E), Wilgen 
hof tn. Medic (F), Libertas tn. W - 
ten kappe (G), Simonsberg tn. Col 
lege House (H) en Priory tn. Colbi 
(1). 

Di Sauer-liga word volgende 
Vrydag (14 Aug.) voortgesit. Die 
wedstryd tus en Eendrag en El en 
bur beloof om 'n taai tryd t 
wee. 

Ander wedstryde volg: nd we k 
is: Mabre tn. Simonsber , Dag 
breek tn. Huis Visser, Libertas tn. 
Pieke, Helshoogte tn. Wit enhof, 
Huis Marai tn. Helderberg en 
Oude Molen tn. Medics. Al die 
wedstryde word op die Coetzen 
burg-velde gespeel. 

Op Die Kantlyn 
DIE terugkeer van 'Op Die Kant 

IYn' in Die Matie val sa am met die 
cerste geval waar 'n sportondersteu 
ncr sy plek op die kantlyn verloor 
het. 

Nie elkeen kan op die sportveld 
y slag wys nie, maar tradisioneel 
Was 'n toeskouers langs die veld be 
treklik onaantasbaar. 

Deesdae is 'n toeskouer nie meer 
o seker van sy plek op die kantIyn 
nie. Verlede Vrydag het die skeid - 
regter in die wedstryd tussen Eisen 
burg en Huis Visser, dr. Johann 
Meyer, 'n Elsenburg-ondersteuner 
versoek om die kantlyn te verlaat. 

Dit volg op 'n besluit van die sen 
trale bestuur van die US-rugby lub 
verlede kwartaal dat daar opgetree 
'al word teen toeskouers wat hul 
Wangedra. In dieselfde mosie het 
die bestuur sy begrip en waardering 
vir die gesonde humorsin en spits 
Vondighede van die meerderheid 
toeskouer by koshuisrugby uitgc- 
preek. Spitsvondigheid en smerig 
heid is egter nie sinonieme nie. 

Die rugby-organiseerder van die 
lJS-rugbyklub, mnr. Dawie Sny 
ll1an, het sy volle steun aan dr. 
Meyer se beslissing toegese. Die be 
trokke ondersteuner het by herha 
ling op die veld gegaan by lynstane 
n smerige aanmerkings teeno r die 
opponerende spanlede gemaak. 

So van toeskouer-gedrag gepraat. 
Na verlcdc jaar se ven kille tu en 
()ndersteuners en die poli ie tyden 
dlc intervarsity, hoop 'n mens dat 
daar die naweek nie 'n herhaling 
\1 n verlede jaar e voorvalle . al 
w es nie. Aile betrokkene moet 
Il1ckaar se perke re p kteer: perke 
van studentepret, onder teuner-uit 
bundigheid, openbar orde (poli. ie- 
0Ptrede) en rugby pelers op die 
V Id. 

On hoop daar is vanjaar minder 
tOeskouers· met beserin s as r,pelers. 

Goggle van Heerden was die held 
van die Curriebeker-cindstryd van 
1986. Vanjaar kon hy egter nie sy 
VOrm hcrwin nie. Dit wil soms voor 
kom asof hy oor emotiveerd is - te 
hard prob er. Ly hy dalk nog aan 
die 1986-eindstryd- indroom. Plaas 
hy dalk te veel druk op homself? I. 
hy te bewus van die kares, en hul 
Vcrwagtings? Dalk kan Goggle sy 
Ou vorm h rwin as hy m er ontspan 
n ,maar steeds gemotiveerd, op die 
\1~ld gaan. Hy moet weer op die ba- 
le se beginsels V':Ul sentcrspel kon 
cntreer, in plaas van te veel indi 
vidualisme. 

Johan Durr speel weli. waar nie 

Saterdag in die intervarsity nie om 
dat by nie meer 'n bona fide-student 
is nie. Tog speel by vanjaar baie 
oeie ru by. Die WP-keurdres sock, 

by tye skynbaar dcsperaat, na 'n 
losskakel. 
Waarom nie Johan nie? 

Die ooreenkoms dat slegs bona 
fide-studente aan intervarsitie mag 
deelneem word ondersteun. Ons 
hou duim vas vir De Waal Nigrini 
en sy manne Saterdag. 

Baie geluk aan aile SAU-pr s 
teerders met go ie prestasie in die 
wintervakansie tydens die SAU 
toernooie.-Geluk aan Elsenburg wat 
die SA-Landboukollegesweek in 
Windhoek onoorwonne afgesluit 
het. Geluk ook aan alle Maties wat 
tot SA U-spann en ander verteen 
woordi ende spanne verkies is. 

Die bestuur van die US-rugby 
klub sc besluit om die onthaallokaal 
in die .fannie Marais-huis tot be 
skikking van ko huis pier. na 
Sauer-liga-wedstryde te stel, word 
verwelkom. Dit kan koshuisspeler 
se betrokkenheid by die klub ver 
hoog, en hopelik tot groter toeskou 
ergetalJe by die Matie-wedstryde 
bydra. Dit bied ook aan Sauer-ligas 
pelers die geleentheid om mekaar 
beter te leer ken. 

Stcllenbosch bcleef weer 'n rug 
by-eksperiment. As die hantering 
van 'n wedstryd deur twee skeids 
regters geslaagd is, kan dit uitge 
br i word tot algemene praktyk in 
'uid-Afrika en die wereld, 
Om te help met hierdie ek peri 

ment word eerste-liga skeidsregters 
v n die WP ebruik. A. dit 'n wens 
like praktyk blyk te wees, kan dit 
lei tot 'n revolusie in rugby, die 
reel en die hantering van wed try 
de. Die proefncming word met be 
langstelling dopgehou. 

'n Paar koshuisspeler is ontevre 
de omdat hulle meen hierdie prak 
tyk gebruik word om onervare 
keidsregtcrs touwys te maak. Hut 
lc 'loci ook d, t so 'n eksperiment 
ccrder in die tweede-li a gedoen 
moet word omdat daar te veel in die 
certste liga op die spel is. 

Spelers moet mi kien voorlopig 
geduldig wees. A. skeidsrcgtcrs on 
derlangs konfcreer i dit nie nood 
wendig omdat die ecn nie mooi 
weet wat aangaan nie. 

Die nuwe sportredaksie nooi aile 
voorsitters en ander ledc van. port 
klubs aan die univer iteit om enig 
nuus oor hut betrokke klub . e pres 
tasies te stuur aau, Die Sportredak- 

teur, Die Matie, S, Yictoria- 
traat, Stellenbo ch, 7600, of kak I 
72332. Eni c portnuu word v r 
weJkom 

U niver itcit van St II nho 
vyfti ntal: 

hristian St rt, Jacqu 
sis, Jacque. van Rooyen (o.kapt.), 
Han. Scriba, J van de 'W thuizen, 
Rory MacFa I net Stef Nel, Guy K b 
ble, Martin Kn ler, B lie S rt, 
Tiaan tr u ,De W I Ni rini 
(kapt.), Piet du Plooy, Deon I otter en 
Jude Burnett 
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Dagbree trap Simon 
lyn kopp ebruik het. Hull h 
ok op los krum gekon ntr er 

Dit het baie dru op imonsben 
geplaas, Ondank imonsb rg , 
goeie selfvertrou voor di wed 
stryd, het di telbord bulle moer 
gebreek. 

Di pel in die lynstane wa bail 
10. imon b rg het '" eker gemaal 
dat hull opponente w balb i 
kry. Dagbre k heela t r, Pi 
Jr eff, e vervyf- en traf k ppr 

was nie na wense nie, maar sy posi 
si nele spel wa. goed Hulle 10 kop 
Jeain Kotze, wa vinnig op die lo 
hal. 

Die puntemaker vir Dagbr el 
was Marais Hu 0 (10 kak 1)/ 
Kady Prins (skrumskakel), Jeah 
Kotze (loskop) n Vernon Cord! 
(fl nk) het driee edruk. Pi 
Greeff het n t tw vervyf. 

V rnon ordy pel was uit 
taande. imon ber nan , Ti 

nie 0' onnor.is aan ewys a dir 
peler van di we k. I Y i. 'n Mati ! 
0.20 peler maar was weens 'n bes ' 
rin buit aksie, 

Deur D 
DAGBRE .. K e erste pan het 
Vryda vir imon berg met 20 t n 
2 geklop in 'n wed. tryd wat geken 
merk is deur aan koulike hardloo 
prugby. Die rustydtelling wa 4 2. 

Dagbreek het reg deur die wed 
stryd druk op Simonsb rg toeg pa . 
Albei pann het bulle agterlyne 
baie balbe it gcgee wat die wed 
stryd iet vir di 00 gemaak het. 
1 breek e aptein, Kadys Prin , 
het na hull vertonin in die finale 
vir die Jim Fouche-boker be luit 
d t hulle nie m r 0 baie an. kop 
nie. Dagbr ek bet toe gelykop ge 
sp el teen M dies. 

Hulle nuwe b nadering i in die 
wiel ery deur imonsber se 
g ie verdedi in. n pyte van 
imon b rg e vleu lpaar, Jam 

Dix n en J J Joubert, 0 ie v r 
d di in kon hulle nie d rin slaag 
om tot die anv 1 or te annie. 
Dit het nogtan veroorsa k dat 
Dagbreek y taktiek in die twe de 
helfte verand r bet en eerder goeie 

o h ispr sta i s I r 

Hok ie: Anne van Niekerk: WP 
0.21 kaptein en Mati II. 
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